Nieuwsbrief 1/2016 van
Den Helder, februari 2016

16 februari 2016 Windmolenvereniging “De Eendragt” u.a. en Vogelwerkgroep Den Helder e.o.
organiseren in Cinema Zevenskoop een filmavond met de van
de TV bekende boswachter Arjan Postma en de film “Natuur
in de delta”. Bestuur, onze nieuwe beheerders en vrijwilligers
waren onder de ca 100 blije aanwezigen zoals u op de foto
kunt zien.

Best lid van onze vereniging,
Altijd fijn om weer een stukje aan u te mogen schrijven in de hoop dat u na het lezen van deze nieuwsbrief
net als het bestuur en de medewerkers er van overtuigd kunt zijn dat het goed gaat met ons Vogelasiel.
Even leek het rustig maar ons altijd roerige vogelasiel deint met het vogel- en overige zoogdieren aanbod
mee lijkt het wel. Echte rust is er nooit, maar dat kunnen we aan. De eerste helft van 2015 vingen we ca
400 dieren op. In de volgende nieuwsbrief het jaartotaal van 2015.

Veel leesplezier, Henk Post, voorzitter

Bestuur
Een nieuw jaar en nog onbekend wat het ons gaat brengen. Daar begon de redactie van deze nieuwsbrief
mee in januari j.l. We hebben immers een enerverend jaar achter de rug. Met behulp van een mediator
kwam er een nieuw bestuur, voordat de Paddestoel bijna als Helderse instelling was opgedoekt. In juni
vorig jaar werd een ledenvergadering gehouden en werden de zes interim bestuursleden officieel
gekozen. Als beheerder bleef Jamy van Meer aan. Gelijktijdig zijn we ook gestart met een leden- c/q
donateurswerving en de teller staat inmiddels op ruim 160 leden. Maar het streven is 2000 leden, want
dat geeft structurele inkomsten voor de Paddestoel die het in hoofdzaak moet hebben van giften en
donaties. In het najaar is Bert van Meer gestopt als bestuurslid, want hij wilde zich vooral richten op het
repareren/ onderhoud aan de accommodatie. U zult begrijpen dat we nog enkele nieuwe bestuursleden
kunnen gebruiken. We vergaderen een keer in de maand. Kom eens vrijblijvend langs om een praatje te
maken. In november hadden we de tweede gezamelijke vergadering met het bestuur van de
Vogelwerkgroep. Deze vond plaats in het Huis van de Wind in de Spoorstraat. Doel is vooral met elkaar
afstemmen en kijken waarin we elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
Begin februari kondigde onze beheerder Jamy van Meer aan dat zij een positieverbetering kon krijgen
door een nieuwe baan te aanvaarden. Dat moet je natuurlijk doen, want aan het eind van de maand
komen de rekeningen en ja, als je die daardoor makkelijker kan voldoen, doen natuurlijk. Bestuur,
cliënten, stagiaires en vrijwilligers wensen Jamy veel geluk in haar nieuwe baan.
Kort erna werd door de voorzitter en de vice-voorzitter contact gezocht met Laura Doornbosch en Ilse
Kootkar om het vogelasiel te gaan beheren, wat zij graag aanvaarden. Om het asiel gereed te maken voor
de verlenging van de ontheffing welke half 2017 afloopt, werd alvast een grote voorjaarsschoonmaak
uitgevoerd en de hoeveelheid dieren in het asiel teruggebracht tot wat mogelijk is onder de huidige
vergunning. En ja, als organisatie die geheel van giften afhankelijk is, moet je van tijd tot tijd jezelf onder
de loep nemen of je wel bezig bent waarvoor je bent opgericht. Gelukkig zijn daarvoor de statuten van de
vereniging die ons hierbij kunnen helpen.

Groeten Fred van Vliet, penningmeester
Dierenwelzijnsorganisaties (DWO)
In 2014 is de stichting DWO opgericht welke bestaat uit vertegenwoordigers van de drie organisaties,
Vogelopvang De Paddestoel, Dierentehuis ‘t Schuthok en de Dierenambulance. Uit iedere organisatie
twee leden en vanuit de Paddestoel zitten Gerrit Balkema en Henk Post in het DWO-bestuur. Gemeentebestuur en politieke partijen hebben steeds aangedrongen op samenwerking van de dierenwelzijns
organisaties en die is er momenteel dan ook. Het DWO behartigt de gezamenlijke belangen en heeft eind
2015 haar input geleverd voor de dierenwelzijns nota, die nog vastgesteld moet worden door de raad.
Eind 2015 kwam ook het bericht binnen dat de subsidie aanvraag van 10.000,-- euro is toegekend en ook
voor 2016 is een dergelijk bedrag voor het DWO gereserveerd.
Momenteel werkt het DWO aan een gezamenlijke website waar ook de Paddestoel in participeert. Verder
is men momenteel bezig met de voorbereiding van een gezamenlijke collecte in mei 2016. Graag roep ik
mensen op om een paar uurtjes te lopen met een collecte bus in zijn of haar omgeving.

Opgave bij: henk-post@planet.nl

Vrijwilligers
Beheerder Jamy van Meer en Ruth Kraak runden samen met de vrijwilligers de dagelijkse werkzaamheden
op de Paddestoel. De vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in onze organisatie in met name de
weekenden en vakantiedagen. We koesteren dan ook ons vrijwilligerskorps. Een aantal keer per jaar
houden bestuur en vrijwilligers een overleg met elkaar. De laatste op 9 december werd helaas niet druk
bezocht, maar hopelijk is dat bij de volgende op 10 maart 2016 weer beter. Traditioneel werd er ook weer
een kerstviering gehouden met de vrijwilligers waarbij iedereen wel aanwezig was. Na afloop kreeg
iedereen een kerstpakketje mee naar huis. Ook werd Bert van Meer officieel bedankt voor zijn inzet en
van onze vice voorzitter Gerrit Balkema kreeg hij namens iedereen een aardigheidje overhandigd. Heeft u
ook interesse in vogels en de overige zoogdieren en wilt u een paar uurtjes in de weekenden helpen, kom
eens langs of neem contact op met de vrijwilligerscoördinator. ruthkraak@gmail.com.

Graag tot snel! Ruth Kraak vrijwilligerscoördinator/ ledenadministratie
Gemeentebestuur
Kort na de zomer hebben we op de Paddestoel bezoek gehad van de dierenwelzijns-wethouder en
ambtenaar van de gemeente Hollands Kroon. Ze hebben een rondleiding gehad en zijn over van alles en
nog wat op de hoogte gesteld. Dierentehuis ‘t Schuthok heeft een dienstverleningsovereenkomst met
Hollands Kroon. Omdat wij ook wel eens dieren van het Schuthok krijgen hebben we dus direct of indirect
ook te maken met deze gemeente.
Ook de wethouder van Den Helder Jacqueline van Dongen en ambtenaar Judith Koning hebben in het
najaar een bezoek gebracht aan de Paddestoel. Jamy en de bestuursleden hebben de wethouder van alle
nodige informatie voorzien, ook over het reilen en zeilen op de Paddestoel. En ook nog eens benadrukt
dat de Paddestoel in tegenstelling tot de andere twee organisaties niet wettelijk maar ook niet praktisch
wordt gesubsidieerd door gemeente of anderen. Maar dat we wel een maatschappelijke functie
verrichten, zowel wat betreft de opvang van vogels en dieren, alsmede voor vrijwilligers en hun
dagbesteding. Behalve het bezoek van de wethouder werd de voorzitter ook tweemaal uitgenodigd op het
stadhuis om een bijdrage te kunnen leveren voor de dierenwelzijnnota. Een aangedragen punt wat
waarschijnlijk in de nota komt is een verbod op het houden van commerciële roofvogel- en uilenshows.
Daarnaast werd er met de
wethouder gesproken over
dienstverleningsovereenkoms
ten (niet met ons overigens)
en de subsidie aan het DWO
voor
overkoepelende
activiteiten die geld kosten.
Ook werd er gesproken over
een
geldpotje
voor
bijvoorbeeld dokterskosten
wanneer
een
van
de
organisaties noodgedwongen
naar een dierenarts moet.

Ella Kikkert, secretaris

Projecten
Eind 2015 hebben we een aanvraag ingediend voor een opvanghok voor hazen, konijnen en kippen, zodat
deze gescheiden kunnen worden opgevangen van inheemse vogelsoorten. Ook hebben we een aanvraag
ingediend voor het plaatsen van zes zonnepanelen, mede om het energieverbruik van de Paddestoel terug
te brengen. Beide aanvragen kregen eind december een goedkeuring en het geld is overgemaakt. Maar
we zoeken nog hulp bijvoorbeeld voor het plaatsen van de collectoren. Met een paar mensen is het zo
gebeurd denken wij. Dus wie komt meehelpen?

Alvast dank, Gerrit Balkema, vice-voorzitter
Uit het verleden
Ja dat waren nog eens andere tijden wat betreft weersomstandigheden enz. Op bijgaande foto de vele
zeekoeten die toen in ons asiel werden opgevangen en weer werden opgeknapt. Vanaf de volgende
nieuwsbrief gegarandeerd mooie foto’s van binnengekomen dieren! Henk Post voorzitter

Actie Specsavers
Vanaf het begin van de actie van Specsavers hebben ontzettend veel mensen op ons Vogelasiel gestemd.
Uiteraard waren en zijn we daar heel blij mee en we danken een ieder dan ook voor de genoten steun.
Eind 2016 wordt de opbrengst bekend gemaakt, want de werkelijke inzamelactie gebeurt dit jaar. Over de
aanwending van het geld is een afspraak
gemaakt met het bestuur van het
Schuthok. U weet nu ook waar u dit jaar
uw bril of zonnebril of gehoorapparaat
kunt kopen.

Ella Kikkert Secretaris.

is een vereniging en heet formeel volgens de statuten
“Vogelbescherming Den Helder en omstreken”. Wij
worden
al
jaren
gesponsord
door
o.a.
Windmolenvereniging “De Eendragt” u.a. en de
Rabobank. Daarnaast zijn er organisaties die ons
belangeloos korting geven, zijn er giften en zijn er legaten. Hartelijk dank hiervoor.
Wij zijn op zoek naar meer nieuwe leden! Opgeven kan via onze ledenadministratie die door Ruth
Kraak wordt bevrouwd. Wilt u lid worden, heeft u wijzigingen of wilt u opzeggen (wat wij natuurlijk
niet hopen) graag een mail naar ruthkraak@gmail.com Wij sturen u indien u lid wilt worden een
lidmaatschapsformulier per e-mail. Graag deze geheel invullen en retourneren. U ontvangt dan
nieuwsbrieven en ander schrijven via de mail. Gebruikt u geen e-mail? Dan ontvangt u een geprint
exemplaar. Uit kostenoogpunt willen wij zoi veel mogelijk via de mail doen. Het lidmaatschap kost per
jaar minimaal €10,-. Studenten en 65+ ers, betalen minimaal €5,-. per jaar. De jaarlijkse contributie
kunt u overmaken op bankrekeningnummer; NL20INGB0002465109 t.n.v. Vogelasiel de Paddestoel
o.v.v. lidmaatschap vogelasiel 2016 en uw e-mailadres.
In de volgende nieuwsbrief een kennismaking met de nieuwe beheerders en de stukken voor de
komende Algemene Leden Vergadering en wat er allemaal nog meer met u besproken moet worden.
Tot de volgende nieuwsbrief, veel leesplezier en stuur deze nieuwsbrief gerust door aan eventuele
belangstellenden.

Vogelasiel de Paddestoel is gevestigd; aan de Jan Verfailleweg 620a, 1783 BW Den Helder. En is
van maandag t/m vrijdag voor het publiek
geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00
uur tot 16.00 uur.
 0223-620586 (ma-vr tot 16.00 uur)
0655768121 (na 16.00 en weekend)
Postadres; Postbus 336, 1780AH te Den Helder.
E-mailadres bestuur; 1952123@kpnmail.nl
Kamer van koophandelnummer; 40635498.
ANBI status van VERENIGING
VOGELBESCHERMING
DEN
HELDER EN OMSTREKEN, ook
bekend als: VOGELASIEL DE
PADDESTOEL DEN HELDER is per 01-01-2010 een Algemeen Nut Beogende Instelling
de
belastingdienst
bekend
onder
RSIN
807979831
en
het
http://www.vogelasieldepaddestoel.nl

Website

bij
adres:

Facebook Paddestoel; http://www.facebook.com/vogelasieldepaddestoel
Bestuursleden: Henk Post (Voorzitter), Gerrit Balkema (Vice-Voorzitter), Ella Kikkert (Secretaris),
Fred van Vliet (Penningmeester), Ruth Kraak (Ledenadministrateur/Vrijwilligerscoördinator).
Met ingang van 1 maart 2016 zijn Laura Doornbosch en Ilse Kootkar de beheerders van ons
vogelasiel.
Ziet u een vogel of zoogdier in nood, bel dan naar “Dierenambulance Den Helder – Hollands
Kroon” op 0651-697115. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

