Stichting Nationaal Dierenpark ‘De Hazenberg’

Jaarverslag 2019
van het bestuur van de Stichting Nationaal Dierenpark De Hazenberg.

Financiën
De vermogenssituatie is gezond. Er zijn enkele legaten binnen gekomen. Er wordt
gereserveerd voor te verwachten toekomstige grote uitgaven.
Het exploitatieresultaat van het asiel was lager dan in 2018. De meeste posten waren
overigens in lijn met het jaar ervoor.
Lopende zaken asiel
In 2019 zijn er totaal 212 katten binnengebracht en totaal 38 honden.
Informatievoorziening aan het publiek gaat vooral via de website. Daarnaast wordt een
Facebookpagina bijgehouden en in het najaar is er weer een Hazenberg Nieuws uitgebracht
en aan alle donateurs toe gezonden. Het donateursaantal loopt helaas wat terug.
De samenwerking met dierenartsen van dierenkliniek Hoofdstraat in Driebergen en
dierenkliniek Leersum verliep naar tevredenheid.
Personeel
Het aantal in dienst zijnde fte’s is gelijk gebleven op 4,9. Eén van de medewerkers heeft
i.v.m. medische klachten circa 4 maanden niet (volledig) kunnen werken. De pieken in de
vakantieperiodes zijn opgevangen, door het inzetten van 4 oproepkrachten. Het opnemen
van vakantieverlof vindt zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties plaats. Er is een aantal
asielkatten besmet geraakt met Giardia. Hierop is ter bescherming van de medewerkers
direct de GGD ingeschakeld. De GGD heeft ons adviezen gegeven en hulp bij de bestrijding
aangeboden.
Bestuurszaken
Het bestuur kwam twee keer bijeen om de lopende zaken en de financiële situatie te
bespreken. Daarnaast zijn diverse bestuursleden regelmatig actief om het functioneren van
De Hazenberg zo goed mogelijk te begeleiden.
Er zijn plannen voor het plaatsen van zonnepanelen en voor renovatie van het
kattenpaviljoen.
De Hazenberg is in de zomer een maand gesloten geweest in verband met een
Giardiainfectie onder de katten. De infectie is binnen gebracht toen er een groot aantal
katten vanwege een ontruiming moest worden opgenomen. Naar aanleiding hiervan is
uitbreiding van de quarantainemogelijkheden in gang gezet.

