
Activiteitenverslag 2019 
 

De Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi en Omstreken, heeft conform haar 
statuten de volgende activiteiten in het jaar 2019 uitgevoerd:  
1. hulp geboden aan noodlijdende en onbeheerde dieren;  
2. de zorg op zich genomen voor dieren waarvan de eigenaar bij ons bekend is;  
3. een goed tehuis gezocht voor aan de vereniging toevertrouwde dieren;  
4. het slechts in uiterste noodzaak op zachte wijze laten inslapen van ongeneeslijk zieke dieren;  
5. al datgene wat verder in de ruimste zin des woords onder het vorenstaande verstaan wordt.  
 
Naast de dierverzorgende taken heeft Dierenasiel Crailo in 2019 haar organisatorische, 
bedrijfsmatige en wettelijke bepaalde taken uitgevoerd. Er zijn diverse fondsenwervende activiteiten 
uitgevoerd, waaronder werving bij leden en geïnteresseerden in het werkgebied van Dierenasiel 
Crailo. De fondsenwervende activiteiten hadden onder andere betrekking op aanvulling van de 
exploitatietekorten en op de medische zorg van het individuele dier waarvan de zorg complex en 
extra kostbaar was. Ook zijn er veel dieren financieel geadopteerd. Deze worden nu maandelijks 
middels een vaste bijdrage ondersteund. Dit dekt een hoop in de algemene verzorgingskosten van 
onze dieren. Geld dat we zelf niet hebben omdat we geen subsidie ontvangen. Het ontvangen bedrag 
per dier gaat daadwerkelijk naar de verzorging van dat dier in de vorm van voedsel en/of medische 
kosten.  
 
Bestuur 
In 2019 bestond het bestuur van Vereniging Dierenasiel Crailo uit Cees Boonen (voorzitter), Ellen 
Jongerden (secretaris, afgetreden op 4 juni 2019), Freek Hoek (waarnemend secretaris per 4 juni 
2019), Simone Lamme (penningmeester) en Patricia Vermeulen (personeel- en vrijwilligersbeleid). Er 
is één bestuursvacature. Willy Limpens heeft zich in 2019 gekandideerd voor de functie bestuurslid 
PR & fondsen- en ledenwerving. Het bestuur draagt hem van harte voor aan de in 2020 te houden 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarmee is het bestuur in 2020 weer compleet. Willy Limpens 
draait vooruitlopend op zijn benoeming door de ALV 2020 al mee met het bestuur.  
De Kascommissie bestaande uit Jan van der Moolen en Rudolph van den Berg van Saparoea heeft de 
jaarrekening 2018 (samengesteld door Meester & Kuiper Hilversum) gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De Kascommissie heeft de ALV geadviseerd het bestuur te dechargeren, het geen door de 
ledenvergadering  is overgenomen. De jaarrekening 2019 is beschikbaar voor de leden van Crailo. 
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen.  
Veel dank is het verschuldigd aan onze vrijwilligster Anne-Marie Porre die onmisbaar is in onze 
administratieve organisatie en aan mr Rik Analbers die de juridische aangelegenheden van de 
vereniging pro bono behartigt. En natuurlijk ook heel veel dank aan onze medewerkers en al onze 
ondersteunende vrijwilligers!          
 
Onze medewerkers 
De financiële situatie is dusdanig dat wij helaas hebben moeten besluiten om onze telefooncentrale 
te sluiten. Deze werd bemand door twee werknemers die zich jarenlang met hart en ziel hebben 
ingezet. Een moeilijk besluit, maar nodig om het asiel te kunnen laten voortbestaan. Hiermee is er 
wel meer druk op de overige medewerkers komen te staan, want die hebben de verschillende taken 
die door de centrale gedaan werden, overgenomen. 
Onze club dierverzorgers is stabiel en zij vormen een hecht team met elkaar. Het is prettig 
samenwerken en dit heeft niet alleen een positieve uitwerking naar onze dieren, maar ook naar onze 
bezoekers. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en moet doen waar hij of 
zij energie van krijgt. Medewerkers krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen op vlakken waar ze 
sterk in zijn en nog in kunnen groeien. Zo blijft voor iedereen het werk uitdagend en leuk en onze 
dieren hebben hier ook profijt van. 



Dierenasiel Crailo heeft negen medewerkers in dienst ( 7,6 FTE). Daarnaast zijn er vijftig vrijwilligers 
actief voor diverse ondersteunende diensten.  
  
Open Dag  
Vanwege de drukte in een overvol hoogseizoen en de drukte die daarna bleef aanhouden, is besloten 
om dit verslagjaar geen Open Dag te houden. Deze zal verplaatst worden naar 2020 onder het 
voorbehoud van de richtlijnen vanuit de overheid op het gebied van het coronavirus (“Covid 19”).  
 
Samenwerkingen 
Ook in 2019 hadden we weer een aantal nieuwe samenwerkingen die ons maatschappelijk draagvlak 
hebben vergroot. En hadden wij net als voorgaand jaar in samenwerking met Aeres MBO Almere een 
leertraject aangeboden voor hun leerlingen en hen klaargestoomd in de praktijk voor hun examens.  
 
De samenwerking met Stichting Dutch Cell Dogs is een feit en dit verslagjaar hebben de eerste 
honden meegedaan met een training van Dutch Cell Dogs. Een training krijgen op een 
beloningsgerichte manier van gedetineerden. Voor beide partijen een win-win situatie. Leuk om te 
vermelden is dat alle honden die meegedaan hebben, vrij snel na de training een nieuw thuis 
vonden. 
 
Happy Dogs & Shelters is opgezet door de bevlogen Hilversummer Tom die elke asielhond in 
Nederland minimaal één happy wandeling per dag gunt. Wij zijn de samenwerking met hem 
aangegaan, omdat wij merken hoe belangrijk het is dat asielhonden uitgelaten worden als 
bijvoorbeeld in een gezin. Hier zijn vaak te weinig mensen voor, maar door onze jarenlange ervaring 
van het “vrij wandelen” bij ons op het asiel, willen we hierin graag ons steentje bijdragen. Wij vinden 
namelijk ook dat elke asielhond in Nederland minimaal één happy wandeling per dag verdient. Na de 
introductie en de testfase in het verslagjaar bij Dierenasiel Crailo, zal Tom het verder landelijk 
uitbreiden in 2020. 
 
De Gooische Kalender 2020 is ook één van onze mooie samenwerkingen. Er zijn verschillende 
fotoshoots geweest op het asiel met diverse dieren en mannelijke modellen. Allemaal gesponsord en 
de dieren deden alleen mee als ze dat wilden. Vanaf september 2019 gingen de kalenders in de 
verkoop. De gehele opbrengst is voor het asiel. Wat het opgebracht heeft weten we pas in 2020. 
 
Aan het begin van het jaar kregen we de vraag of we mee wilden werken aan een onderzoek van een 
studente van de Universiteit van Utrecht.  Zij doet onderzoek naar schimmels op en rond konijnen en 
cavia’s bij verschillende dierenopvang-instellingen. Hier hebben we aan meegewerkt, want zo’n test 
is altijd goed om te laten doen en zeker als het voor het asiel geen geld kost. Het resultaat was voor 
ons zeer positief, ons asiel is helemaal vrij van schimmels. 
 
Hulp aan ons asiel 
Buiten dat we een enorme groei hebben aan vrijwilligers, waar wij absoluut niet zonder kunnen, 
hebben we ook vele andere praktische aanbiedingen gehad. 
Onze speelweides krijgen steeds meer verschillende bomen die in de zomers voor de nodige 
schaduw zullen gaan zorgen. Deze worden allemaal gekocht en geplant door één van onze 
vrijwilligers. 
We zijn dit jaar uitgenodigd op een wellnessdag voor onze asieldieren bij Warner Music in Hilversum. 
Buiten dat de dieren die mee waren, ontzettend verwend werden, heeft het asiel ook een mooie gift 
gekregen. 
NLDoet was wederom een succes. We werden op deze dag ontzettend geholpen met het opknappen 
van onze speelweides door een supergemotiveerd team van NCOI-opleidingen. Het weer was die dag 
gelukkig redelijk en het eindresultaat was werkelijk fantastisch. 



De Paulusschool uit Hilversum heeft een sponsorloop voor het asiel gehouden en maar liefst € 840,- 
voor ons opgehaald. 
Verschillende winkeliers en particulieren hebben hun dierenvoer dat niet meer bruikbaar of 
verkoopbaar was, aan ons gedoneerd. Dit kunnen we altijd goed gebruiken, want we zijn echte 
grootverbruikers. De meeste van onze dieren vinden alles lekker en daarom is het ook zeer bruikbaar 
voor ons en het scheelt aanzienlijk in de kosten van het voer dat we anders in zouden moeten kopen. 
Zeker als de nood heel erg hoog was en wij een oproep hadden geplaatst op onze social media, 
kwamen uit alle hoeken het voer en kattenbakvulling bij ons binnen.  
Voor de pensionhonden en gevoelige honden gebruiken we overigens één voersoort namelijk van 
Biofood en dan de lam & rijst variant. We hebben dit jaar van Biofood Nederland één gratis pallet 
met hondenbrokken in ontvangst mogen nemen en dat kwam erg goed uit. 
We kunnen altijd rekenen op de steun van Stichting Dierenlot. Ook bij hun hebben we met regelmaat 
diervoer of kattenbakvulling op mogen halen. Soms gaat onze voorraad er namelijk hard doorheen 
en Dierenlot helpt ons dan telkens uit de brand. 
Van een goede doelen stichting op het gebied van dierenwelzijn (Stichting ABRI voor Dieren) hebben 
we een zeer royale bijdrage ontvangen in de medische kosten van onze asieldieren. Wij zijn deze 
stichting hiervoor dankbaar, omdat de medische kosten altijd zwaar drukken op onze begroting. 
   
Onze dieren 
Aan het begin van het verslagjaar hebben wij veel dieren kunnen herplaatsen. De rest van het jaar 
liep dat gelukkig ook redelijk door. We hebben vele dieren tijdelijk onderdak kunnen bieden en 
gelukkig ook permanent kunnen herplaatsen. De zomerperiode was ronduit druk te noemen. Lange 
dagen voor de dierverzorgers om te zorgen dat elk dier er verzorgd bij zat, dat was en is ons doel. Na 
de zomer hadden we verwacht dat het rustiger zou worden met de toestroom van hulpbehoevende 
dieren, maar niks is minder waar. De rest van het jaar is het namelijk nog steeds erg druk geweest bij 
ons in het asiel met de toestroom van afstandsdieren, maar tegelijkertijd stonden de plaatsingen ook 
niet stil. Dit alles veroorzaakte wel een behoorlijk hoge werkdruk op onze verzorgers, maar wat zijn 
we blij met alle bezoekers die ons asiel weten te vinden en het aantal belangstellenden groeit 
gestaag.  
Bijzonder vermeldenswaardig is dat ook een aantal van onze “langzitters” hun gouden mand hebben 
gevonden. En belangrijk ook te noemen dat wij onze deuren open konden zetten voor een aantal 
dieren in nood van buiten onze regio die voor onnodige euthanasie bij een dierenarts stonden ofwel 
geweigerd werden door de plaatselijke dierenasielen. Ons motto is oprecht dat redelijkerwijze elk 
dier een tweede kans verdient op een beter/ander leven. Zo kregen wij (gezonde) honden binnen die 
letterlijk op het punt stonden om geëuthanaseerd te worden, maar omdat zij bij ons een kans en de 
tijd kregen zich opnieuw te leren ontdekken en te ontplooien, is het ons gelukt ook om voor die 
dieren een passend fantastisch nieuw huis te vinden.   
Voor een aantal van onze dieren hebben we ook in samenwerking met andere asielen wat dieren 
uitgewisseld met elkaar. Dit om de plaatsingskans van een dier te vergroten. En met succes, want alle 
uitgewisselde dieren hebben inmiddels een nieuw huisje gevonden. 
 
Pension 
Alle vakantieperiodes draaiden we met een volle bezetting aan honden die bij ons hun vakantie 
vierden. Dit zijn er veel, maar wat een plezier geeft ons dat ook. Onze verzorgers staan dag in dag uit 
klaar om hen de beste vakantie te geven en dat is zeker terug te zien in onze bezetting tijdens deze 
drukke periodes.  
Buiten de bij ons slapende pensiongasten hebben wij ook een dagopvang op de pensionafdeling. 
Deze honden komen bij ons ravotten met hun vriendjes terwijl de baasjes aan het werk zijn. De groep 
dagopvangers is dit jaar enorm gestegen, hetgeen goed is voor onze inkomsten, maar nog 
belangrijker is dat al deze blije dagopvangers zoveel plezier aan onze opvang beleven. De werkende 
baasjes laten hun honden dan ook met een gerust hart bij ons achter. Met de inkomsten uit ons 
hondenpension kunnen wij een substantieel deel van onze asielkosten dekken. Alle inkomsten zijn 



bestemd voor de asielfunctie. Het is daarom maar goed ook dat er veel gebruik wordt gemaakt van 
ons hondenpension. Op drukke dagen kunnen we zo een groep van twintig dagopvangers hebben 
buiten onze slapende pensiongasten om. 
 
Juni 2020, 
 
 
 
Rianne Steenbeek, beheerder 
 
 
 
 
 
 
 
 
De asielcijfers van 2019 
In onderstaande overzichten geven we inzicht in de aantallen dieren die in ons asiel zijn opgevangen, 
herplaatst en andere bijzonderheden.  
Daarnaast geven we inzicht in de gang van zaken met betrekking tot de hondenpension-gasten, 
slapend en dagopvang. 
 

1. Asielstatistieken 2019 
 
Aanwezige dieren per peildatum: 
 Honden Katten Konijn/knaagdieren 
1 januari 2018 19 90 2 
1 januari 2019 25 46 15 
 
Op 1 januari 2019 zijn we gestart met 86 dieren ten opzichte van 111 dieren op 1 januari 2018 is dat 
in het totaal 25 dieren minder. Wat opviel was dat het aantal katten wat wij opvingen, ongeveer 
gehalveerd is, we meer konijnen en knaagdieren hadden en het aantal honden net iets hoger lag dan 
voorgaand jaar. 
 
Gemiddeld bieden we onderdak aan 22 honden, 38 katten en acht konijnen en knaagdieren. 
We zien daarin wel een duidelijk verschil als we het jaar in tweeën splitsen. Tot en met juni werd er 
veel herplaatst en krijgen wij minder dieren binnen, maar vanaf juli tot het einde van het verslagjaar 
zit er juist weer een stijgende lijn in de opnames van dieren en een daling in de plaatsingen. 
 
Dieren in en uit het asiel: 
 
Binnengekomen 
 Zwerfdier afstandsdier Retour 

na 
plaatsing 

totaal 

Honden 14 65 18 97 
Katten 60 124 11 195 
Konijn/knaagdieren 6 20 5 31 
 
 



Asiel verlaten  
 Herplaatst Ingeslapen/ 

overleden 
Retour 
eigenaar 

totaal 

Honden 78 4 16 98 
Katten 160 6 30 196 
Konijn/knaagdieren 36 2 0 38 
 
Het aantal katten en honden dat in 2019 het asiel is binnengekomen, is vrijwel gelijk aan het aantal 
dat er weer is weggegaan. Bij de konijnen en knaagdieren is het aantal dieren in huis wat kleiner 
geworden, een afname van zeven dieren. 
Van de 78 herplaatste honden zijn er om verschillende redenen weer achttien retour gekomen naar 
ons asiel. De belangrijkste reden voor retour brengen van een hond was de veranderde thuissituatie 
door ziekte of werk, waardoor de verwachtingen van hond en eigenaar niet meer bij elkaar pasten.   
 
Ten opzichte van 2018 zijn er meer katten bij Dierenasiel Crailo terecht gekomen, de inkomende 
honden zijn ongeveer gelijk gebleven en bij onze konijnen en knaagdieren zien we een kleine daling 
ten opzichte van vorig jaar.  
 
Hondenpension statistieken 2019 
 
Logerende Pensiongasten: 
 
Gemiddeld hebben wij in ons hondenpension 26 slapende pensiongasten. Het kan namelijk erg rustig 
zijn met maar een enkele slapende hond of in bijvoorbeeld ons hoogseizoen waar we gemiddeld 
tussen de zestig à zeventig slapende pensiongasten hebben. 
 
Hier een klein stukje over deze categorie: 

- Per jaar is ons hondenpension 365 dagen geopend voor slapende pensiongasten. 
- Vooral in de vakantieperiodes is het een stuk drukker in het pension. Buiten de 

schoolvakanties is het veelal erg rustig. 
- Bijzonder aan 2019 was dat we altijd wel enkele gasten hadden die gebruik maakte van onze 

pensionopvang. In 2018 kwam het wel eens voor dat wij op enkele dagen geen slapende 
gasten hadden. 
 

Dagopvang: 
 
Aantal hond/pension dagen: 
 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 totaal 
Dagopvanghonden 599 817 796 826 3.038 
bezettingsgraad 9 13 12 13 12 
 
Gemiddeld hebbe wij per kwartaal zo’n 65 dagen dagopvang in ons pension. Met de beschikbare 
ruimte van minimaal tien verblijven, betekent dit dat er elke dag  gemiddeld twaalf honden een dagje 
bij ons in de opvang zijn. Wij zien vaak per werkweek (vijf dagen) dat we twee drukkere dagen 
hebben waar we soms wel vijftien tot twintig dagopvang honden hebben en de andere dagen dan 
een stuk rustiger zijn met gemiddeld vier tot acht opvanghonden.  
 
Vergeleken met 2018 betekent dit een gemiddelde stijging van vier honden per dag. Het gemiddelde 
aantal dagopvanghonden wat wij in 2018 per dag hadden, was acht. 
Wat opvalt is dat ons hondenpension dit jaar weer een hoop nieuwe gasten heeft mogen ontvangen, 
zowel in de dagopvang als volpension.   


