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Algemeen jaarverslag 2021
1. Wat doet De Bonte Piet?
De doelstelling van De Bonte Piet is het opvangen, revalideren en verzorgen van wilde inheemse
dieren die tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen overleven. Tijdens de opvangperiode wordt
ervoor gezorgd dat de dieren zoveel mogelijk kunnen leven volgens hun eigen gedrag zodat zij zo
makkelijk mogelijk weer kunnen terugkeren in de natuur. Verder geeft De Bonte Piet voorlichting
over de fauna en draagt zoveel mogelijk uit dat deze niet mag worden verstoord.
De activiteiten vinden het hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar als er veel jonge,
verweesde dieren worden gevonden. Dieren kunnen 24 uur per dag worden gebracht, of door de
mensen zelf of door de dierenambulance.
De Bonte Piet vangt met ingang van 2022 geen huisdieren meer op. Dieren die binnenkomen, maar
niet vallen onder de verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk doorgeplaatst naar centra die
daarvoor wel een vergunning hebben. De Bonte Piet heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van
Stichting DierenLot.

2.

Bestuur

De Bonte Piet heeft In 2021 het aantal bestuursleden kunnen uitbreiden tot vijf leden. Onze
penningmeester, Willem Stammes nam na zeven jaar afscheid van De Bonte Piet en Tim Post nam
zijn taken over.
Het bestuur van De Bonte Piet is op 31 december 2021 als volgt samengesteld:
●
●
●
●
●

Wouter Koks
Renate Verdonschot
Tim Post
Rob van Benthem
Carla van Tiel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid en vice voorzitter
Algemeen bestuurslid

In 2021 zijn tijdens twee bestuursdagen de doelstellingen van De Bonte Piet uitgebreid geëvalueerd.

3. Medewerkers
De Bonte Piet heeft medewerkers in vaste dienst; een beheerder voor 21,5 uur en een assistent
beheerder voor 30 uur per week. Dit is mogelijk dankzij een doelgerichte donatie. Door de sterke
toename van de aantallen hulpbehoevende dieren en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden,
werd in december een tweede assistent beheerder aangetrokken voor zestien uur per week.
Daarnaast zijn voor de weekenden twee medewerkers als dagleider aangetrokken; ieder voor acht
uur per week. De drie beheerders en twee dagleiders zetten zich met name in om kennis over te
dragen en voor de aansturing en begeleiding van onze vrijwilligers. Naast het bestuur en de
beheerders waren er eind van het jaar 70 vrijwilligers, die één of meerdere dagdelen, ook ’s avonds,
taken uitvoeren. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal.
De Bonte Piet is een erkend stagebedrijf en heeft in 2021 ondanks de coronacrisis acht stagiairs
kunnen begeleiden bij hun paraveterinaire en dierverzorging opleiding.
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4.

Corona

De in het voorjaar van 2020 uitgebroken coronapandemie heeft ook in 2021 grote gevolgen gehad
voor het functioneren van De Bonte Piet. Medewerkers in de risicogroep vielen uit en medewerkers
met schoolgaande kinderen moesten thuis blijven. Net als in het eerste coronajaar leidde dit ook in
2021 tot extra exploitatiekosten. Dankzij specifieke coronaondersteuning van de gemeente
Medemblik en provincie Noord-Holland zijn de financiële consequenties enigszins beperkt gebleven.
Ondanks de voortdurende coronapandemie zijn we er dankzij de inzet van iedereen in geslaagd onze
doelen weer grotendeels te bereiken!

5.

Communicatie

Met de website van De Bonte Piet willen we onze activiteiten kenbaar maken aan de buitenwereld.
Dit lukt mede door de koppeling met Facebook. De Bonte Piet heeft uitstekende relaties met NoordHollandse media. Regelmatig verschenen we met verhalen over de opgevangen dieren en over onze
relatie met de verschillende instanties in kranten en op televisie.
Ook in 2021 werd in het voor- en najaar een magazine uitgegeven en verspreid onder donateurs en
relaties. De inhoud van het magazine wordt vooral bepaald door onze medewerkers; de productie
wordt volledig gesponsord met behulp van de in het magazine geplaatste advertenties.
De geplande Open Dag moest door de coronacrisis helaas opnieuw worden geannuleerd.

6.

Resultaat dierenopvang

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Corona speelde een grote rol in de bezetting van
medewerkers. Met uitzondering van de zomermaanden, kwamen het hele jaar van vogelgriep
verdachte vogels binnen, veel ganzen, eenden en meeuwen. Verdachte dieren werden voor
onderzoek naar Lelystad gebracht. Op de parkeerplaats werd op een vaste plaats een triagetent
ingericht om het risico van besmetting van andere dieren te voorkomen.

Het aantal hulpbehoevende dieren steeg in 2021 met ruim 15% tot 4.992. In de grafiek op de vorige
pagina wordt de stijging van de aantallen in 2021 vergeleken met 2017 en 2019. Ten opzichte van het
jaar 2017 is er sprake van een verdubbeling!
De toename van het aantal dieren wijten we voornamelijk aan de verkleining en verschraling van de
leefgebieden. In week 6 was een sterke stijging te zien na sneeuwstorm Darcy.

Jaarverslag Wildopvang De Bonte Piet 2021

1 maart 2022 / pagina 2

In 2021 kwam 35% van de dieren zwaargewond of overleden binnen. Bovenstaande tabel laat zien
dat van alle “behandelbare” dieren 63% weer kon worden teruggeplaatst in hun leefgebied. Dit
goede resultaat is vergelijkbaar met voorgaande jaren en laat zien dat onze vrijwilligers ondanks de
coronabeperkingen een mooie prestatie hebben geleverd.
De egelopvang is een bijzonder onderdeel van de totale opvang. In 2020 vingen we 518 egels op; in
2021 steeg dit aantal tot 667 dieren. Dit is opnieuw een forse stijging. Onze in 2020 gerealiseerde
nieuwe egelruimte bleek op enig moment zelfs te klein. Het egeladoptieprogramma was in 2021 erg
succesvol. Er werden 203 egels uitgezet bij particulieren die hiervoor een aanvraag hadden gedaan;
87 egels zijn teruggegaan naar degenen die ze bij ons brachten.

7.

Welke dieren werden opgevangen?

In 2021 werden 93 soorten dieren, met 60 ondersoorten, opgevangen. In onderstaand overzicht
staat de Top 20 van de opgevangen dieren.

Top 20 in het jaar
2021
Duiven
Egels
Eenden
Kauwen
Merels
Meeuwen
Meerkoeten
Mezen
Eksters
Zwaluwen
Ganzen
Mussen
Hazen
Zwanen
Waterhoenen
Kippen
Tamme konijnen
Scholeksters
Buizerds
Wilde konijnen

aantal
1006
667
419
248
247
242
209
168
139
124
111
109
108
100
87
79
47
37
22
13

%
240,1%
159,2%
100,0%
59,2%
58,9%
57,8%
49,9%
40,1%
33,2%
29,6%
26,5%
26,0%
25,8%
23,9%
20,8%
18,9%
11,2%
8,8%
5,3%
3,1%
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In 2021 werden 93 diersoorten opgevangen
Aalscholver
Agaam, PrachtAgapornis
Bokje
Boomklever
Boomkruiper
Buizerd
Cavia
Diamantduif
Dodaars
Duif
Eend
Egel
Ekster
Fazant
Fitis
Fret
Fuut
Gans
Gerbil
Goudhaan
Groenling
Haas
Hermelijn
Hamster
Havik

8.

Kakariki
Kanarie
Karekiet, kleine Kauw
Kemphaan
Kiekendief, bruine Kip
Kievit
Kneu
Koekoek
Konijn
Koperwiek
Kraai
Kramsvogel
Kreeft, rivier
Kwartel
Kwikstaart
Lepelaar
Lijster
Meerkoet
Mees
Meeuw
Merel
Mol
Muis
Mus

Papegaai
Parkiet
Patrijs
Pauw
Pieper, grasPlevier, goudPutter
Rat
Reiger
Roodborst
Rosella
Schildpad
Scholekster
Snip, houtSpecht
Sperwer
Spreeuw
Stern, dwergTapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Tureluur
Uil
Visdief
Valk
Vink

Vlaamse gaai
Vleermuis
Vliegenvanger, grauwe Vos
Waterhoen
Waterral
Wezel
Winterkoning
Wulp
Ijsvogel
Zeekoet
Zwaan
Zwaluw
Zwarte roodstaart
Zwartkop

Huisdieren

De “gehouden dieren” oftewel huisdieren vormen binnen onze opvang een zeer aparte groep. De
Bonte Piet richt zich in principe op de verzorging van wilde inheemse dieren. Sinds jaar en dag neemt
De Bonte Piet ook de zorgplicht over van regiogemeenten voor hulpbehoevende huisdieren. In 2021
ving De Bonte Piet 420 hulpbehoevende huisdieren op, zoals tamme konijnen, knaagdieren, kippen,
siervogels, postduiven, muskuseenden etc. Deze groep dieren maakt zo’n 10% van het totaal aantal
dieren uit.
In 2021 ving De Bonte Piet in totaal bijna 5.000 dieren op. De laatste jaren zien wij het aantal
hulpbehoevende dieren toenemen, maar de beschikbare ruimte afnemen. De exploitatiekosten
lopen sterk op. Wij hebben de uitdagingen, die we tegenkomen bij de opvang van huisdieren,
geïnventariseerd:
● Onze vergunning geldt uitsluitend voor de opvang van vijf wilde inheemse diersoorten:
haasachtigen, vleermuizen, vogels, marterachtigen en egels.
● Wilde inheemse dieren en huisdieren vragen steeds vaker bij De Bonte Piet niet te realiseren
gescheiden huisvesting.
● De dierenopvang in Tuitjenhorn die tot eind 2021 veel van onze tamme konijnen, knaagdieren en
siervogels overnam is met ingang van 1 januari 2022 gesloten. De Dierenbescherming heeft deze
taken overgenomen, maar kan op dit moment nog geen alternatieve opvang bieden.
● Voor gehouden hulpbehoevende dieren geldt een bewaarplicht van veertien dagen. Deze dieren
vragen onevenredig meer aandacht en verzorging; dit geldt ook voor het vinden van een nieuw
tehuis.
● De kosten voor het verzorgen van deze huisdieren worden niet door gemeenten vergoed.
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Wij hebben dan ook helaas moeten besluiten de opvang van hulpbehoevende huisdieren te gaan
beeindige met ingang van 15 februari 2022, waarbij we wel een uitzondering maken voor echte
noodgevallen. Met de Dierenbescherming is overleg gevoerd en zij gaan proberen een oplossing te
vinden voor de opvang van deze huisdieren.
Onderstaande overzichten laten zien uit welke gemeenten de dieren afkomstig zijn en welke dieren
het meest worden aangeboden.
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8.

Waar komen de dieren vandaan?

Onderstaand kaartje laat zien wat het werkgebied is van De Bonte Piet in Noord-Holland.

De 4.992 opgevangen dieren kwamen in 2020 uit 28 gemeenten en 149 bijbehorende steden, dorpen
en woonkernen. Wij vangen dieren op uit een omvangrijk gebied; van Amsterdam tot Den Helder.
Zoals mag worden verwacht, komen de meeste dieren ook in 2021 weer uit gemeenten die het
dichtst bij de locatie van De Bonte Piet liggen. De Top 5 van gemeenten wordt in 2021 aangevoerd
door de gemeente Hoorn.
Onderstaande overzichten van 2021 en 2020 laten de tien gemeenten zien waar 90% van de dieren
werden gevonden. Gemeente Schagen verliet de Top 10; gemeente Opmeer kwam op de negende
plaats.

9.

Door wie worden de dieren gebracht?

De dieren die door De Bonte Piet worden opgevangen, komen op verschillende manieren binnen:
● Dieren worden tijdens openingsuren gebracht door dierenambulances (DA) of particulieren. Het
aandeel van particulieren steeg met 5% ten opzichte van 2020.
● Buiten de normale openingstijden worden de dieren ook gebracht door dierenambulances en
particulieren en door hen geplaatst in het noodhuisje om later, in de avond of de volgende
ochtend door de medewerkers van De Bonte Piet te worden behandeld. In het najaar werd het
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noodhuisje gesloten in verband met een nieuwe uitbraak van vogelgriep. In plaats daarvan werd
op het buitenterrein een triagetent ingericht waar de gebrachte dieren een eerste onderzoek
kregen.
In onderstaand overzicht wordt aangegeven door wie de dieren bij De Bonte Piet in 2021 werden
gebracht. Dierenambulance Hoorn was in 2021 onze grootste “leverancier”.

10. Huisvesting
In 2021 hebben we ondanks de beperkingen van de coronacrisis een paar mooie projecten kunnen
afronden. De plannen voor het vernieuwen van de voerkeuken en de zogenaamde mantelverblijven
konden dankzij een vorstelijke donatie van Stichting DierenLot worden uitbesteed en gerealiseerd.
De Klusgroep kon daarnaast een groot aantal onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer uitvoeren.
De Bonte Piet is gehuisvest in een voormalige boerenschuur die 30 jaar geleden ingericht werd voor
de opvang van vogels, egels en andere zoogdieren. Door de toename van het aantal dieren moet De
Bonte Piet soms worstelen met de beschikbare ruimte. Als de stijging van het aantal hulpbehoevende
dieren op dezelfde wijze doorgaat, hebben we binnen enkele jaren te maken met een serieus
ruimtegebrek. De hal waarin wij werken is oud en maar in zeer beperkte mate geschikt om een
uitbreiding te realiseren. Begin 2022 zullen we onze huisvestingsmogelijkheden inventariseren.

11. Financiën
Zoals ieder jaar was het ook in 2021 weer een hele kunst om de financiën rond te krijgen. In dit
hoofdstuk willen we wat dieper ingaan op de manier waarop wij werken, met welke kosten wij te
maken hebben en hoe we proberen hier een financiële dekking voor te vinden.
Hoe is de (zwerf)dierenhulpverlening georganiseerd in West-Friesland?
De Bonte Piet vangt zwerfdieren op en richt zich specifiek op de hulpbehoevende inheemse wilde
dieren. In de wetgeving wordt onderscheid gemaakt tussen wilde dieren en huisdieren. Als
huisdieren als zwerfdier worden gevonden, heeft iedere gemeente de plicht om deze dieren op te
vangen en te verzorgen. In onze regio is dat tot op dit moment door de zeven West-Friese
gemeenten alleen voor honden en katten geregeld. Tot 2021 ving De Bonte Piet de overige
huisdieren ook op. In hoofdstuk 8 van dit jaarverslag wordt nader ingegaan op de huisdierenopvang.
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Voor wat betreft de opvang van wilde dieren is wettelijk alleen geregeld dat een dier geholpen moet
worden als het in nood verkeert. Hoe en waar dat gebeurt, is niet geregeld. De zeven West-Friese
gemeenten gaan hiermee ieder op hun eigen manier om.
Veel van de bij De Bonte Piet gebrachte dieren zijn verzwakt of gewond en hebben verzorging nodig.
Een aantal van de dieren is echter zodanig verzwakt of gewond dat ze niet meer verzorgd en gered
kunnen worden. Van de dieren die we wel kunnen verzorgen, wordt 63% weer teruggeplaatst in de
natuurlijke leefomgeving.
Bij het verzorgen van de dieren is samenwerking met dierenambulances, dierenartsen en collega
opvangcentra van groot belang. De Bonte Piet probeert hierbij het belang van de dieren altijd voorop
te stellen.
Wat kost dat allemaal?
Alles wat we doen kost energie van onze medewerkers en geld om de middelen die wij nodig hebben
te kunnen betalen. Het verkrijgen van voldoende geld is en blijft altijd een uitdaging. Onze kosten
splitsen we in twee delen, exploitatiekosten en groot onderhoud
Onze exploitatiekosten
Onze exploitatiekosten zijn alle kosten die we moeten maken om de verzorging van de dieren
mogelijk te maken. Dit zijn dan ook noodzakelijke kosten.

In voorgaand diagram wordt de kostenverdeling zichtbaar gemaakt. Je ziet hier dat de
personeelskosten het grootste deel van ons budget opeten. Wij hebben vijf vaste (deeltijd)
medewerkers, die bij elkaar 2,1 Fte vormen.
Een tweede grote kostenpost zijn de kosten voor voeding, dierenartsen, medicijnen en
verzorgingsmaterialen. Tenslotte drukken de energiekosten, belastingen, schoonmaak en
afvalverwerking tezamen nog eens voor 25% op onze exploitatie.
Groot onderhoud en vervanging
Naast de exploitatiekosten hebben we ieder jaar te maken met groot onderhoud en vernieuwing. In
de 30 jaar dat we bestaan, is er dan ook steeds gewerkt aan de instandhouding en verbetering van
onze huisvesting aan de Broerdijk in Midwoud. We praten dan over het vervangen van de
asbesthoudende dakbedekking, het plaatsen van 44 zonnepanelen, het verbouwen van de
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verblijfsruimtes van de medewerkers, de nieuwe vogel- en egelverblijven, plaatsen van een vriescel,
het vervangen van het noodhuisje, de nieuwe voerkeuken, de nieuwe septictank etc.
Sinds enkele jaren hebben we ook de beschikking over een eigen enthousiaste Klusgroep die veel van
de kleine onderhoudswerkzaamheden op zich neemt, maar die ook in staat is om grote klussen op te
pakken. Dat scheelt bij veel werkzaamheden vele Euro’s aan arbeidsloon. Jaarlijks reserveren we
hiervoor een bedrag in onze begroting.
Waar krijgen wij inkomsten van?
De Bonte Piet is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten van vele donateurs die jaarlijks
hun bijdrage betalen. Eind 2021 konden we rekenen op 570 vaste donateurs, een stijging van maar
liefst 20%. Daarnaast hebben we een sponsor die jaarlijks een deel van onze personeelskosten
betaalt. Verder zijn er specifieke goede doelen stichtingen die zorg voor dierenwelzijn ondersteunen
en waar we mogen aankloppen als het nodig is. De grootste stichting die ons ondersteunt is Stichting
DierenLot, die veel van onze uitbreidingen en vervangingen voor haar rekening neemt. Zij stellen ook
een ambulance beschikbaar voor het vervoer van dieren. Tenslotte hebben we veel profijt van
spontane acties van bedrijven. Zo ondersteunen supermarkten ons met statiegeldacties.
De rol van de provincie
De provincie Noord-Holland heeft sinds de laatste verkiezingen geld beschikbaar gesteld voor de
dertien wildopvangcentra in Noord-Holland. Eind 2021 hebben we een financiële bijdrage gekregen
om, met behulp van de lokale media, informatie onder de bewoners van onze regio te verspreiden
over onze werkwijze en hoe men zelf met hulpbehoevende dieren kan omgaan. Wij verwachten dat
medio dit jaar verder te kunnen uitwerken. Daarnaast heeft de provincie een bijdrage gegeven voor
de extra kosten die we maken in verband met de coronapandemie.

De rol van gemeenten
Hoewel er een wettelijke zorgplicht is voor iemand die een gewond of hulpbehoevend dier aantreft,
worden dierenambulances en wildopvangcentra als De Bonte Piet niet of beperkt door gemeenten
gefinancierd. Om onze kosten vergoed te krijgen, brengen we de gemeenten waar een dier gevonden
wordt een vast bedrag per dier in rekening. Dat bedrag is gebaseerd op de exploitatiekosten en het
gemiddeld aantal dieren dat we laatste vijf jaren hebben opgevangen.
Van alle dieren die we opvangen, komt 70% uit de zeven West-Friese gemeenten. Medemblik, Hoorn
en Drechterland nemen de helft van alle gebrachte dieren voor hun rekening. Het kost De Bonte Piet
veel moeite om bij de verschillende gemeenten de kosten vergoed te krijgen. Als voorbeeld noemen
we de gemeente Hoorn die sinds 2017 werkt aan een redelijke vergoeding, maar tot nu toe niet meer
dan 6% van de kosten vergoedt. Voor de gemeente Medemblik is dit 7% en gemeente Drechterland
komt uit op 3%. Bij de overige gemeenten is de bijdrage soms nog lager, met uitzondering van de
gemeenten Koggenland en Opmeer waar we een dekkende factuur naartoe kunnen sturen.
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Het blijft lastig. Met enkele gemeenten hebben we uitstekend contact en een gemeente als
Medemblik, die maar een geringe bijdrage levert aan de exploitatiekosten, heeft ons enkele jaren
terug wel een bijdrage gegeven voor de vervanging van twee dierenverblijven.
Het kan ook anders. Buiten de zeven West-Friese gemeenten is Purmerend een goed voorbeeld van
een gemeente waar we een substantieel deel van onze kosten in rekening mogen brengen. Deze
gemeente was in 2021 de op één na diervriendelijkste gemeente in Nederland.
Wij hopen dat we in 2022 in contact kunnen blijven met de verschillende gemeenten en langzaam
maar zeker tot een goede vergoedingsregeling kunnen komen.

12. Tenslotte
De Bonte Piet kijkt terug op een bijzonder tweede coronajaar. Dankzij de inzet van al onze
medewerkers en dankzij de ondersteuning van donateurs en sponsoren, hebben we ook in 2021
weer vele dieren kunnen helpen.
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