
 

 

Openingstijden 
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 
12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Op zondag en maandag zijn wij voor het 
pension wel geopend, maar is het asiel gesloten. 
 
alleen op afspraak???  mogelijk naar De Hazenberg te komen, zowel voor 
pensiongasten als voor het uitzoeken van een asieldier. 
 
Van het bestuur 
Sinds begin 2022 vervult Antoine Kromwijk in het bestuur van De Hazenberg 
de functie van penningmeester. 
 
In 2022 zijn er behoorlijke stappen gezet in wat er aan de gebouwen moet 
gebeuren. 
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Donateur worden? Kijk op onze website  

www.dierenasiel-dehazenberg.nl/donateur-worden   
of vul het formulier op de achterzijde in. 

                                      Openingstijden  
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zaterdag van 
10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur. Op zondag 
en maandag zijn wij voor het pension wel geopend, 
maar is het asiel gesloten.    
 

 



In 2022 zijn er behoorlijke stappen gezet in wat er aan de gebouwen moet 
gebeuren. 
In september 2022 zijn 39 zonnepanelen op het dak van de kennels gelegd. 
Voor de renovatie van het quarantainegebouw en het kattenpaviljoen zijn 
plannen gemaakt. Die voor het Quarantainegebouw zijn in een vergevorderd 
stadium en zullen in 2023 worden uitgevoerd. 
Sinds begin 2022 vervult Antoine Kromwijk in het bestuur van De Hazenberg 
de functie van penningmeester. 
 

Asieltarieven  Pensiontarieven  

Afstand hond, geënt  (*) 
Afstand hond, niet geënt  
Afstand kat/kitten, geënt (*) 
Afstand kat/kitten, niet geënt  
(*) enting niet ouder dan 9 
maanden. 
 
Plaatsing hond < 1 jaar  
Plaatsing hond > 1 jaar  
Plaatsing kat/kitten,   
geneutraliseerd 
Plaatsing kat/kitten,   
niet geneutraliseerd 
 
Quarantaine 
Verblijf in quarantaine per dag 

  80,00 
110,00 
  80,00 
 
105,00 
 
 
170,00 
150,00 
 
140,00 
 
110,00 
 
 
  9,00 

Pensiontarief per dag  
Kleine hond  
Middenslag hond  
Grote hond  
De Hazenberg-e/o 
donateur honden 
korting per dag 
 
Dagopvang per dag 
Kleine hond  
Middenslag hond  
Grote hond  
De Hazenberg-e/o 
donateur honden 
korting per dag 
 

 
14,50 
15,50 
16,50 
 
 
 1.00 
 
 
12,50 
13,50 
14,50 
 
 
 1,00 

 

Zwervers 18     157 

Retour eigenaar 18     21       

Geplaatst  14 137    

Afstand 11           26 



 

Uitgaven 2021    Inkomsten 2021   

Personeelskosten € 195.943 Bijdragen gemeenten € 13.572 

Huisvesting € 28.337 Overige activiteiten € 58.623 

Voeding  € 6.762 Legaten € 10.000 

Beheerskosten € 30.304 Donaties & Giften € 25.491 

Dierenarts € 22.265    

Rentelasten € 9.360     

 

De Hazenberg heeft bezoek gehad van de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit. Zij hebben ons benaderd om bij ons op het asiel een korte 

voorlichtingsvideo te mogen maken over het fokken van dieren met 

welzijnsproblemen. In dit interview lag de nadruk op het fokken van Scottish 

Fold. Deze katten worden helaas nog steeds gefokt en verkocht vanwege hun 

aandoenlijke uitstraling. Dit kattenras ondervindt  gezondheidsproblemen 

door een kraakbeenafwijking in de oren, deze afwijking kan zorgen voor 

ontstekingen en kreupelheid in de rest van het lichaam.  

 

De NVWA handhaaft hier op 

bij fokkers en geeft 

voorlichting. Sinds 2014 is 

er een nieuwe wetgeving 

van kracht die aangeeft dat 

er niet gefokt mag worden 

met dieren met extremen. 

Denk hierbij dus aan dieren 

met te korte snuiten, zeer 

korte poten, te kleine 

schedels etc. Dit geldt voor 

de zakelijke markt maar ook voor particulieren. Wanneer er tijdens een 

controle blijkt dat de fokker zich niet aan de regels houdt kan deze een boete 

verwachten, die kan oplopen tot €1500. 



FIV ook wel bekend als kattenaids, 
heeft dezelfde ziektesymptomen als 
HIV bij de mens. Het tast de witte 
bloedcellen van het 
immuunsysteem aan. Dit leidt tot 
een geleidelijke achteruitgang van 
het afweersysteem van de kat. Het 
virus is soortspecifiek, dit betekent 
dat het alleen overgebracht kan 
worden van kat op kat. Wanneer een 
kat eenmaal besmet is met het 
aidsvirus zal deze de rest van zijn 
leven bij zich dragen. FIV is 
overdraagbaar via bloed en 
speeksel. De overdracht vind dan ook het vaakst plaats via een beet. 
Kattenaids komt vaker voor bij wilde katten en zwerfkatten. Zoals ook bij 
Tijger. Hij zwierf al langere tijd buiten, doordat hij vermagerde en er slecht 
uitzag heeft de dierenambulance hem naar de dierenarts gebracht. Hier bleek 
zijn gebit er zodanig slecht aan toe dat er veel tanden en kiezen verwijderd zijn. 
Met dit ziektebeeld werd er een FIV-test gedaan en helaas bleek deze positief. 
Dit maakt het voor Tijger een stuk lastiger een fijn thuis te vinden. Hij kan 
hierdoor niet naar buiten en niet samenleven met andere katten. Tenzij deze 
ook positief getest zijn. De prognose voor een ‘aidskat’ is over het algemeen 
goed. Er bestaat een grote kans dat een kat nog wat gezonde jaren kan hebben. 
Wel is het advies halfjaarlijks een check up te laten doen bij de dierenarts. Zo 
worden ziektes en aandoeningen tijdig opgemerkt en kan er snel worden 
gestart met een behandeling.  
 

Op 8 juni 2022, ben ik het trotse baasje geworden van Coco. Toen ze bij mij 
kwam, was ze pas 8 maanden oud. Na een week bij mij thuis, liep ze al los in 
het bos en voelde ze zich heerlijk op haar gemak. Andere honden, fietsers, 
hardlopers, onverwachte geluiden vond ze allemaal nog erg eng, maar met 
wat geduld en begeleiding is dat nu al een heel groot stuk verbeterd en 
speelt ze er in het bos op los met andere honden. Ze is ook grote maatjes 
met Guus en Haico, 2 Golden Retrievers. Ik ben werkzaam bij de meldkamer 



van de politie. Coco gaat gemiddeld 1 x per 
week mee naar het bureau, waar ze door 
de collega’s in de watten wordt gelegd en 
waar ze zelfs haar eigen plekje en postvak 
heeft. Het is echt een super lief, sociaal, 
grappig en mooi hondje, mede dankzij jullie 
inzet en zorg! Coco is op 25 oktober 1 jaar 
oud geworden en ik kan echt niet meer 
zonder haar! 
Groetjes Monique 
 
 

Steeds vaker gebeurt het dat wij dieren aangeboden krijgen die of medisch 
niet in orde zijn of heel afwijkend gedrag vertonen. Als het financieel niet meer 
lukt is dit vaak de enige oplossing die mensen kunnen bedenken. Dan geven 
we de hond of het katje af bij het asiel denken ze. Maar dat kan natuurlijk niet 
zomaar, als wij mensen dan vertellen dat er kosten bij komen kijken zijn ze 
verbaasd. Er word vanuit gegaan dat wij geen rekening krijgen bij de dierenarts 
als het dier een slecht gebit heeft, of nog erger als een dier zo ziek is dat er 

aanvullend onderzoek moet worden gedaan en er 
een medisch vervolg aan vast zit. Dat zijn ook voor 
ons hoge rekeningen die daaraan vasthangen. 
Daarom laten wij tegenwoordig de dieren waar 
afstand van gedaan gaat worden eerst nakijken 
bij onze dierenarts. Wat ook kosten voor ons met 
zich meebrengt trouwens. Als er dan grote 
problemen aan zitten te komen kunnen de 
mensen kiezen of ons tegemoet komen en dat bij 
voorbaat al voldoen, of zelf bijvoorbeeld een 

gebit al laten reinigen. Wat echter vaker gebeurd is dat wanneer men weet 
wat de eventuele afstandskosten zijn men gewoon het dier of dieren ergens 
dumpt of afgeeft. Dan komen alle kosten voor rekening van De Hazenberg. Een 
enkele keer vinden wij de eigenaren alsnog doordat we veel contacten hebben 
en kunnen we de mensen er van overtuigen toch de factuur te voldoen. Maar 
in de meeste gevallen kunnen we eigenaren niet meer traceren en komen de 
rekeningen bij ons terecht. Dus het is jammer dat er bij een dier met een 
rugtasje geen portemonnee zit…  



Legaten 

Regelmatig ontvangt ‘De Hazenberg’ legaten. Dit is onmisbaar voor het 
voortbestaan van het dierenasiel; zonder schenkingen, donaties en legaten 
kan het dierenasiel niet bestaan.  
Per 1 januari 2008 merkt de Belastingdienst onze instelling aan als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Op basis van deze beslissing zijn wij vrijgesteld 
van schenk- en erfbelasting. Ons fiscaalnummer luidt: 0033.07.955 
Als u overweegt om geld na te laten aan De Hazenberg kunt u contact met ons 
op nemen en met een notaris die dat door middel van een notariële akte voor 
u kan regelen. 
 

 
 

 
 
 
 
Donateurs 
Het voortbestaan van ‘De Hazenberg’ is afhankelijk van voldoende donateurs 
en begunstigers. De mogelijkheid bestaat om donateur voor het leven te 
worden. U kunt zich voor een minimale bijdrage van € 15 per jaar als donateur 
per email aanmelden: info@dierenasiel-dehazenberg.nl of via de button “Help 
ons” op onze website www.dierenasiel-dehazenberg.nl 
Of door onderstaand formulier in te vullen en aan ons toe te sturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voornaam en naam:  

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Telefoonnummer:  

E-mailadres: 

Datum en Handtekening: 

mailto:info@dierenasiel-dehazenberg.nl
http://www.dierenasiel-dehazenberg.nl/

