Jaarverslag Vogelasiel De Paddestoel over het jaar 2017
Bestuur
Op de jaarvergadering van 15 juni 2017 is secretaris Rob Hoogerwerf aftredend en niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voor om Louis Hitz te benoemen als nieuwe secretaris. Henk Post blijft aan als interim
voorzitter omdat hij statutair geen lid meer mag zijn.
Het bestuur bestaat nu uit:
Henk Post - interim voorzitter
Gerrit Balkema – vice voorzitter
Louis Hitz - secretaris
Esmee ten Brink - penningmeester
Ilse Kootkar - algemeen bestuurslid.
In augustus 2017 geven Louis Hitz (secretaris) en Esmee ten Brink (penningmeester) aan te willen stoppen
met hun bestuursfuncties. Evert Tolhuis en Evelien Berreboom zijn bereid om tijdelijk deze functies te
vervullen zonder aanmelding bij de KvK. In augustus 2017 komt ook Jacquline de Bruin in het bestuur en zij
neemt de leden en donateurs administratie op zich.
Beheer
De maand augustus 2017 wordt hectisch wanneer beheerder Jasmijn Hulleman aangeeft dat zij weggaat bij
Vogelasiel de Paddestoel vanwege een prachtige aanbieding van Ecomare. Het nieuwe bestuur besluit mee
te werken maar moet direct op zoek naar een nieuwe beheerder. Al snel wordt er een nieuw iemand
gevonden in de persoon van Melanie Leijding. Omdat blijkt dat 1 persoon niet voldoende is voor de uit te
voeren werkzaamheden, wordt er besloten om een parttime assistent beheerder aan te stellen in de
persoon van Janet v/d Beld.
Wildopvang
In 2016 werden er in totaal 1187 dieren opgevangen, in 2017 is dit aantal gestegen met 63 dieren. In het
jaar 2017 werden er namelijk in totaal 1250 dieren opgevangen. Onder deze 1250 dieren bevonden zich 98
zoogdieren (voornamelijk egels) en het overige deel is vogels. Opvallend is dat een groot deel van deze
dieren kattenslachtoffer was, was aangereden of ergens verzwakt gevonden werd.
Naast het opvangen, behandelen en weer vrijlaten van de dieren heeft het Vogelasiel ook andere doelen. Zo
wordt er kleinschalige dagbesteding aangeboden en wordt er educatie uitgeoefend op locatie, in het
bijzonder aan mensen die dieren komen brengen.
Dagbesteding
De maanden augustus en september 2017 waren al hectische maanden wat betreft bestuurs- en
beheerderswisselingen, daarnaast raakten we ook 2 dagbestedingsplaatsen kwijt. Zowel Frida Zieleman als

Kees van Rest stopten na vele jaren met hun werk bij Vogelasiel de Paddestoel. Gelukkig bleef Brian
Voorthuijsen wel bij ons.
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2017 in de regel eenmaal per maand, daarnaast werd er na de zomer enkele
malen vergaderd met de overname commissie. In oktober 2016 werd er namelijk voor het eerst gesproken
over een eventuele samenwerking tussen de gemeente Den Helder, Vogelsiel de Paddestoel en Stichting de
Helderse Vallei. In 2017 kreeg dit een vervolg middels meerdere overleggen met de Helderse Vallei en de
gemeente Den Helder. In juli 2017 werd een overname commissie met mandaat van het bestuur ingesteld.
Leden/ donateurs en sponsoren
Vogelasiel De Paddestoel is ook een dienstverlenend bedrijf en daarmee instelling voor de samenleving. Wij
zijn dan ook blij met alle kleine - en grote financiële bijdragen en giften. In 2017 ontvangen we van o.a.
Windmolen Vereniging De Eendracht en Marinus Vermooten grote bijdragen, die het mogelijk maakten dat
we zonder problemen het boekjaar 2017 konden afsluiten.
Open dag
Ieder jaar wordt er een open dag gehouden bij Vogelasiel De Paddestoel. In 2017 werd deze gehouden in
juni. Het was een fijne en leuke dag met mooi weer, die ook nog eens 380 euro heeft opgebracht voor ons.
De open dag voor 2018 staat gepland op zondag 15 juli 2018.

