
Activiteitenverslag 2020 
 

De Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi en Omstreken, heeft conform haar statuten 
de volgende activiteiten in het jaar 2020 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 van het woord onder het vorenstaande verstaan wordt.  
 
Naast de dierverzorgende taken heeft Dierenasiel Crailo in 2020 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 meer 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 via 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 van de overheid 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 2020 bestond het bestuur van Vereniging Dierenasiel Crailo uit Cees Boonen (voorzitter), Simone 
Lamme (penningmeester), Freek Hoek (personeel- en vrijwilligersbeleid) en Jan van der Moolen 
(secretaris). In de ALV van september 2020 zijn Willy Limpens en Jan van der Moolen benoemd als 
leden van het bestuur, de eerste als bestuurslid PR & fondsen- en ledenwerving, de tweede als 
secretaris. De heer Limpens heeft in maart 2021 aangegeven zich terug te trekken. Er is derhalve één 
vacature in het bestuur.   
De Kascommissie bestaande uit Niels van de Westelaken en Rudolph van den Berg van Saparoea heeft 
de jaarrekening 2020 (samengesteld door Meester & Kuiper Hilversum) gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De Kascommissie heeft de ALV geadviseerd het bestuur te dechargeren, hetgeen door de 
ledenvergadering is overgenomen. De jaarrekening 2020 is beschikbaar voor de leden van Crailo. 
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen. Vanwege de vele effecten 
die de Corona-epidemie ook had op ons asiel was er begin 2020 een somber financieel beeld. Dit bleek 
later in het jaar gelukkig erg mee te vallen, zoals ook blijkt uit de jaarrekening 2020.  
 
Onze medewerkers 
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 acht medewerkers in dienst (6,8 FTE). Daarnaast 
zijn er vijftig vrijwilligers actief voor diverse ondersteunende diensten. Veel dank is het bestuur 
verschuldigd aan onze vrijwilligsters voor het vele verrichte werk.          
 
Open Dag  
Vanwege Covid-19 konden we dit jaar geen fysieke open dag houden. We hebben dit jaar een 
ontzettend leuke online dierendagloterij gehouden. Veel lokale ondernemers hebben ons als goede 
doel ondersteund waarmee er fantastische prijzen te winnen waren met onze loterij. Ook kregen wij 
van Stichting Dierenlot de donatie verdubbelaar. Elke opbrengst van een verkocht lot werd door hen 



verdubbeld met een maximum van € 1.250, -. De online dierendagloterij heeft uiteindelijk het 
fantastische bedrag van € 3.250, - opgeleverd voor onze dieren in het asiel. 
 
 
Samenwerkingen 
Buiten dat het een vreemd jaar was met nogal wat beperkingen door Corona hebben we in 
samenwerking met Dutch Celldogs ervoor kunnen zorgen dat toch een aantal van onze asielhonden 
een training bij hen konden volgen. 
 
Zanger René Karst is een dagje bij ons op bezoek geweest voor het onlineprogramma ‘Sterren met een 
missie’. Het was erg leuk om hem te ontvangen en altijd fijn om mensen op deze manier een inkijkje 
te geven in het asielleven. 
 
Ook via Dierdonatie.nl hebben we weer een mooie gift gekregen dit jaar, namelijk een hele pallet vol 
met kattenbakkorrels en aangezien we grootverbruikers zijn, was dit een welkome gift. 
 
Corona-platform 
Op 30 maart 2020 hebben wij als Dierenasiel Crailo een platform opgestart voor mensen die hulp nodig 
hebben bij de verzorging voor hun huisdier. Mensen die hulp nodig hadden en mensen die juist hulp 
konden geven konden we zo met elkaar in verbinding brengen. Dit werd meteen door de media 
opgepakt en door heel het land zijn wij overweldigd door de leuke en lieve reacties en vooral 
overspoeld met mensen die hulp wilden bieden. Onder anderen het Jeugdjournaal, Radio NPO1 en de 
Gooi & Eembode hebben hier aandacht aan besteed. We konden van tevoren niet indenken dat er 
zoveel behoefte was aan ons platform en daarmee dus ook een groot succes.  
  
Hulp aan ons asiel 
Vereniging Dierenasiel heeft de ANBI-status. Ook dit jaar hebben wij weer ontzettend veel steun en 
giften in zowel geld als goederen mogen ontvangen van allemaal lieve dierenvrienden. We hadden dit 
jaar een speciaal giften inbrengpunt gemaakt aan het begin van ons terrein in een zeecontainer. Zo 
konden wij toch nog giften in ontvangst nemen zonder contact te maken. Dit was wel even wennen, 
alles persoonlijk aannemen en meteen de gulle gever even bedanken doen wij natuurlijk veel liever.  
 
Ook dit jaar kregen wij rond dierendag weer enorm veel giften van verschillende dierenwinkels en 
andere gulle gevers. Titus Brandsmaschool groep 6 had dit jaar ook weer ontzettend hun best gedaan 
om voer voor onze dieren in te zamelen. Normaal krijgen zij elk jaar een rondleiding bij ons op het 
asiel, maar dat was nu niet mogelijk. Bij hun Corona-proof op bezoek gaan om alle brandende vragen 
te beantwoorden en al het ingezamelde voer in ontvangst te nemen, kon gelukkig wel en wat een feest 
was dat.  
 
We hebben dit jaar een gloednieuwe bosmaaier in ontvangst mogen nemen van een hele gulle 
geefster. De oude had zo zijn kuren, dus een nieuwe was echt nodig. Deze lieve dame heeft meteen al 
onze velden voor ons gemaaid, buiten dat het voor haar heel leuk was om te doen, konden wij ons 
geluk niet op en heeft zij ons ook zo veel werk uit handen genomen.  
 
Filmtheater Hilversum heeft dit jaar wederom een deel van de opbrengst van de Catfest 2020 video 
aan ons gedoneerd.  
 
Onze dieren 
Gedeeltelijke lockdowns en een hele tijd met een handjevol vaste medewerkers hebben wij de 
verzorging van onze dieren gedaan. We mochten ook tijdelijk even geen bezoekers ontvangen en 
werkten uitsluitend op afspraak. Het voordeel van geen vrije inloop meer was dat het voor onze dieren 
een stuk rustiger was en dus minder stress, de verzorgers hadden ook meer tijd om meer met de dieren 



te spelen en te knuffelen. Zelfs het wandelen met onze asielhonden moesten we stilleggen, maar aan 
aandacht aan de dieren ontbrak het niet. We werkten uitsluitend op afspraak zodat er toch nog dieren 
herplaatst en afgestaan konden worden.  
Ook dit jaar hebben we weer wat langzitters kunnen herplaatsen. Zo heeft kater Luukje na een aantal 
jaren in het asiel de perfecte match gevonden. Ook wat lang zittende honden konden hun geluk niet 
op en hadden hun match gevonden. Over het algemeen merkten wij in Coronatijd dat er minder dieren 
werden afgestaan aan het asiel. 
 
Pension 
We hebben in het voorseizoen de prijzen verlaagd om zo meer mensen de mogelijkheid te bieden om 
hun hond in ons pension te laten verblijven. De dagopvang is een periode heel erg rustig geweest en 
veel boekingen voor de vakanties werden onder voorbehoud geboekt en veelal weer geannuleerd. We 
hebben dit jaar door de situatie rondom corona geen annuleringskosten gerekend, het was voor 
iedereen immers een onvoorspelbare tijd. 
 
September 2021, 
 
Rianne Steenbeek, beheerder 
 
De asielcijfers van 2020 
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 2020 
 
Aanwezige dieren per peildatum: 

 Honden Katten Konijn/knaagdieren 
1 januari 2020 25 46 15 
1 januari 2021 24 45 8 

 
Op 1 januari 2020 zijn we gestart met 77 dieren ten opzichte van 86 dieren op 1 januari 2019 is dat in 
het totaal 9 dieren minder. Wat opviel, was dat het verschil ten opzichte van 2019 vooral te zien was 
in het aantal konijnen en knaagdieren dat wij opvingen. Honden en katten zijn zo goed als gelijk 
gebleven met voorgaand jaar. 
Gemiddeld bieden we onderdak aan 20 honden, 38 katten en vijf konijnen en knaagdieren. 
We zien in 2020 dat dit aantal even een daling had rond maart en vervolgend iets opliep en de rest 
van het jaar redelijk stabiel bleef. 
 
Dieren in en uit het asiel: 
Binnengekomen 

 Zwerfdier Afstandsdier Retour 
na 
plaatsing 

Totaal 

Honden 7 60 13 80 
Katten 35 82 10 127 
Konijn/knaagdieren 6 18 0 24 

 
Asiel verlaten  

 Herplaatst Ingeslapen/ 
Overleden 

Retour 
eigenaar 

Totaal 



Honden 72 2 8 82 
Katten 113 7 15 135 
Konijn/knaagdieren 27 0 2 29 

 
Het aantal katten, honden, konijnen en knaagdieren dat in 2020 het asiel is binnengekomen, is 
vrijwel gelijk aan het aantal dat er weer is weggegaan. Van de 72 herplaatste honden zijn er om 
verschillende redenen weer acht 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 2019 zijn er minder katten en honden bij Dierenasiel Crailo terecht gekomen. Bij 
onze konijnen en knaagdieren zien we een kleine daling ten opzichte van vorig jaar. De vermoedelijke 
verklaring daarvoor is dat veel mensen veel meer thuis waren en daardoor hun dieren minder 
probleemgedrag vertoonde, denk daarbij bijvoorbeeld aan verlatingsangst en sloopgedrag. 
 
Hondenpension statistieken 2020 
 
Logerende Pensiongasten: 
Gemiddeld hebben wij in ons hondenpension 15 slapende pensiongasten. Dit is aanzienlijk lager dan 
voorgaande jaren waarop het gemiddelde aantal nog 26 gasten was. Enige bijzonderheden van 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 2020 was het onvoorspelbare voor zowel onze klanten als ons door corona. 

Veel mensen bleven thuis en de dieren dus ook. 
 

Dagopvang: 
 
Aantal hond/pension dagen: 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 
Dagopvanghonden 606 193 302 281 1.382 
Bezettingsgraad 9 3 5 4 5 

 
Gemiddeld hebben 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 vijf honden een dagje bij 
ons in de opvang zijn. Ten opzichte van vorig jaar is dat een flinke daling van maar liefst zeven  
honden per dag minder. Het verschil met 2019 is dus behoorlijk, maar duidelijk te verklaren door de 
vele klanten die het gehele jaar thuis hebben gewerkt en waarvan de hond dus ook thuis kon blijven 
en niet naar de dagopvang kwam. We hopen dat dit in 2021 weer naar normaal gaat en dat wij ook 
een hoop nieuwe honden mogen verwelkomen die in Corona-tijd zijn aangeschaft.   


