
Activiteitenverslag 2021 
 

De Vereniging Dierenasiel Crailo, Streekasiel voor het Gooi en Omstreken, heeft in overeenstemming 
met haar statuten de volgende activiteiten in het jaar 2021 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 2021 haar organisatorische, bedrijfsmatige 
en wettelijke taken uitgevoerd. Er zijn diverse fondsenwervende activiteiten opgepakt, 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 groot deel in de algemene verzorgingskosten van de 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 2021 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 het voorjaar van 2021 is Willy Limpens teruggetreden uit het bestuur en gelet op de 
gesprekken over gezamenlijk optrekken met Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek is 
besloten verder te gaan met vier bestuursleden. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2021 in september is Simone Lamme herbenoemd, is de 
begroting voor 2021 goedgekeurd en zijn de jaarstukken over 2020 goedgekeurd. De Kascommissie 
bestaande uit Martine Blom en Rudolph van den Berg van Saparoea heeft de jaarrekening 2020 
(samengesteld door Meester & Kuiper Hilversum) gecontroleerd en akkoord bevonden. De 
Kascommissie heeft de Ledenvergadering geadviseerd de jaarstukken goed te keuren en het bestuur 
te dechargeren, hetgeen is overgenomen. De jaarrekening 2020 is beschikbaar voor de leden van 
Crailo. Het jaar 2021 startte ook vanwege de Corona epidemie wat somber voor het dierenasiel. Maar 
gaande het jaar bleek de financiële situatie te verbeteren. Het verenigingsvermogen ultimo 2021 
bedroeg ruim € 458.000, waarin begrepen een herwaarderingsreserve onroerend goed van ruim 
€214.000. Het verenigingskapitaal bedroeg ongeveer € 244.000. Het werkkapitaal bedroeg ultimo 2021 
€ 219.000 (i.c. de vlottende activa verminderd met de kortlopend schulden) en geeft ten opzichte van 
ultimo 2020 een verbetering te zien van € 202.000. 
 
Daarnaast is sterk ingezet op het uitbouwen van de relatie met Stichting Dierenambulance Gooi en 
Vechtstreek met als doel het gezamenlijk realiseren van nieuwbouw en het mogelijk juridisch fuseren. 
Daartoe zijn gesprekken gestart met de in de regio voor dierenwelzijn verantwoordelijke wethouders 
waarbij een zeer positieve reactie naar voren kwam. Dat heeft geleid tot een vervolg waarbij met enige 
subsidie begin 2022 gewerkt wordt aan het opzetten van een business case en een programma van 
eisen voor de nieuwbouw en een nieuwe naam voor de nieuwe organisatie. In dat kader zijn 
werkbezoeken gebracht aan nieuwe opvangplekken in Dordrecht (De Louterbloemen) en Eindhoven 
(ROZE) door leden van bestuur, de beheerder en een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente 
Hilversum. 
Het bestuur bestaat louter uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoedingen.  
 



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 (7,6 FTE). Het bestuur 
heeft eind 2021 Sandra Verbeek per 1 januari 2022 aangesteld als nieuwe directeur waarbij zij ¼ werkt 
voor onze Vereniging, ¼ voor de Stichting Dierenambulance en ½ voor het gezamenlijke 
nieuwbouwproject. 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 wij ook in 2021 geen fysieke open dag houden. Door de drukte in het 
zomerseizoen hebben we geen speciale actie gehouden dit jaar. We gaan ervoor dat we dit in 2022 
wel weer kunnen doen en onze leden en andere geïnteresseerden weer op het asiel mogen ontvangen. 
Wel verkochten we dit jaar onze inmiddels beroemde asieldieren kerstkaarten en die gingen weer als 
warme broodjes over de toonbank. Met dit jaar zelfs wat asielkatten die het leuk vonden om te 
poseren voor een kerstfoto en dat met grote dank aan de fotografiekunsten van onze dierverzorgster 
Kim.  
 
Samenwerkingen 
Buiten dat dit ook weer 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. Dit was wel vaak met wat onderbrekingen vanwege Corona, maar 
al met al een mooi jaar waar weer een aantal honden mochten genieten van een leuke training. 
 
Ook via Dierdonatie.nl hebben we weer een mooie gift gekregen dit jaar, namelijk een professioneel 
hondentondeuse, nieuwe transport/dwangkooien voor een veilig vervoer voor verwilderde katten en 
ook nog eens een flinke voorraad van bullenpezen voor onze kauwgrage asielhonden. 
 
Dierenlot heeft ons ook weer uitgebreid gesteund dit jaar. Zo hebben wij een online collecte gehouden 
waarvan zij het bedrag hebben verdubbeld. Onze online collecte heeft uiteindelijk een mooi bedrag 
van € 1.668, - opgeleverd. Ook konden we dit jaar weer naar de landelijke bijeenkomst voor 
dierenhulpverleners. Deze was al een aantal keren uitgesteld vanwege Corona, maar in november was 
het eindelijk weer zover. Die dag kregen wij een bijdrage van maar liefst € 5.000,- en daarbovenop ook 
nog een dagvergoeding van € 250,- en ook nog eens een tegemoetkoming in onze brandstofkosten van 
het afgelopen jaar van € 1.000, -. In totaal hebben wij die dag het fantastische bedrag van € 6.250, - 
mogen ontvangen van Stichting Dierenlot. Stichting ABRI voor Dieren hielp ons voor de derde keer op 
rij met een royale gift t.b.v. de dierenartskosten. 
 
Hulp aan ons asiel 
Wij hebben weer ontzettend veel steun en giften mogen ontvangen van allemaal lieve dierenvrienden. 
We zijn super dankbaar voor elke gift van voetballen tot dekens en handdoeken, maar ook diervoeding 
en andere dier gerelateerde spullen.  
 
Wij kregen rond Dierendag weer enorm veel giften van verschillende dierenwinkels en andere gulle 
gevers. We mochten een mooie gift in ontvangst nemen van Nina, Stijn, Elias en Mirte die op hun 
school KBS Bernardus met hun klasgroep 8 een sponsorloop hadden georganiseerd met de opbrengst 
van maar liefst € 806,- voor het asiel. 
Groep 7 van de Jozefschool uit Nederhorst den Berg heeft met een hele berg klusjes ook een 
fantastisch bedrag opgehaald van € 580,- voor onze lieve asieldieren. 



 
Aan het begin van het jaar werden we ineens verrast door het bedrijf Imediate. Zij hadden een 
eindejaaractie gedaan en wij mochten daar een cheque ophalen van maar liefst € 900,-. Ook de 
Gooische Bonen hebben ons behoorlijk gesponsord en hebben een percentage van de verkochte 
kopjes koffie gedoneerd aan ons en dat vormde het mooie bedrag van € 500,-. 
 
Via een aantal anonieme gulle gevers hebben we ook behoorlijk wat geld gehad. Zo hebben we een 
gift van € 25.000, - gehad voor een deel van de vergoeding voor onze jaarlijkse dierenartsrekening. Van 
een andere gulle gever hebben we geld gehad zodat wij een nieuwe schutting konden laten plaatsen, 
onze asielkeuken een opknapbeurt konden geven en we hebben zelfs een goed honden wasbad en 
waterblazer daarvan kunnen aanschaffen.  
 
Kortom allemaal flinke donaties van klein tot heel groot en we zijn voor alle net zo dankbaar. Zonder 
zouden we onze dieren niet de zorg kunnen blijven geven die ze van ons gewend zijn.  
 
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 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 daardoor 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.  
Wel merkten we dat wij dit jaar veel minder dieren hebben herplaatst en ook veel minder dieren 
zochten onderdak in ons asiel. Richting het einde van het jaar zagen we dat wel steeds meer toenemen 
en wij zijn benieuwd wat aankomend jaar 2022 ons gaat brengen. 
 
Pension 
Dit jaar was vooral het jaar van lockdown in naar lockdown uit. Dit merkten wij goed in ons 
hondenpension. Zodra de maatregelen versoepelden, kwamen er weer vele boekingen, maar zodra de 
maatregelen weer aangescherpt werden, kwam de ene na de andere annulering weer bij ons binnen.  
Door de onvoorspelbaarheid van de maatregelen hebben wij het gehele jaar geen annuleringskosten 
gerekend. Veel mensen werkten thuis en daarom was onze dagopvang over het algemeen en zeker in 
de lockdowns erg rustig.  
Wel was duidelijk dat richting het einde van het jaar de drukte enorm toenam. Wij zijn erg benieuwd 
hoe ons pension in 2022 gaat draaien. Opgemerkt dient te worden dat alle inkomsten van ons 
hondenpension volledig ten goede komen aan onze niet-gesubsidieerde asielactiviteiten. 
 
April 2022, 
 
Rianne Steenbeek, beheerder 
 
De asielcijfers van 2021 
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. Het asiel kan momenteel geen 
uitvoering geven aan de wettelijke taken van de gemeenten in de regio. Maar de gemeenten hebben 
aangegeven deze taken in de toekomst weer aan Crailo te willen geven zodra de nieuwbouw is 
gerealiseerd. Een en ander zal ertoe leiden dat we in de toekomst verwachten een grotere toestroom 
van dieren te krijgen en dat onze capaciteit wellicht vergroot dient te worden. Van belang is dan dat 
de gemeenten het asiel en de dierenambulance hiervoor jaarlijks een bedrag per inwoner van de 
regio gaan betalen. Momenteel werken de regionale gemeenten nog met asielen in Soest en Leusden 



en straks Ede, hetgeen het dierenwelzijn niet ten goede komst. Vanuit dierenwelzijn en vanuit de 
verouderde opvangplekken is nieuwbouw voor het asiel van het grootste belang. Gelukkig voelen de 
gemeenten die urgentie inmiddels ook.  

 Asielstatistieken 2021 
 
Aanwezige dieren per peildatum: 

 Honden Katten Konijn/knaagdieren 

1 januari 2020 24 45 8 

1 januari 2021 22 37 3 

 
Op 1 januari 2021 zijn we gestart met 62 dieren en ten opzichte van 77 dieren op 1 januari 2020 is 
dat in het totaal 15 dieren minder. Wat opviel, was dat het verschil ten opzichte van 2020 vooral te 
zien was in het aantal katten, konijnen en knaagdieren dat wij opvingen. Honden zijn zo goed als 
gelijk gebleven met voorgaand jaar. 
Gemiddeld bieden wij onderdak aan 20 honden, 39 katten en 10 konijnen en knaagdieren. 
We zien in 2021 dat vooral het aantal konijnen en knaagdieren verdubbeld is ten opzichte van vorig 
jaar. Het eerste tot derde kwartaal bij de honden was redelijk stabiel met gemiddeld 19 honden, het 
laatste kwartaal steeg dat behoorlijk met een gemiddelde van 23 honden. De katten begonnen met 
een rustig halfjaar van rond de 33 katten en het laatste halfjaar steeg dit aanzienlijk naar gemiddeld 
46 katten.  
 
Dieren in en uit het asiel: 
Binnengekomen 

 Zwerfdier Afstandsdier Retour 
na 
plaatsing 

Totaal 

Honden 6 26 10 42 

Katten 34 54 6 94 

Konijn/knaagdieren 9 19 2 30 

 
Asiel verlaten  

 Herplaatst Ingeslapen/ 
Overleden 

Retour 
eigenaar 

Totaal 

Honden 25 4 8 37 

Katten 58 16 9 83 

Konijn/knaagdieren 14 1 4 19 

 
Het aantal katten, honden, konijnen en knaagdieren dat in 2021 het asiel is binnengekomen, is 
vrijwel gelijk aan het aantal dat er weer is weggegaan. Van de 25 herplaatste honden zijn er om 
verschillende redenen 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. Ook zitten hier voornamelijk 
honden bij die een aantal jaren geleden herplaatst zijn.  
Opvallend is wel het aantal dieren en met name katten dat ingeslapen/overleden is. Er zijn behoorlijk 
wat oudere zieke katten en katten die Fiv positief waren met onderliggende ziekten waarvan het 
vanuit dierenwelzijnsoogpunt beter was ze in te laten slapen.  
 
Ten opzichte van 2020 zijn er fors minder katten en honden bij Dierenasiel Crailo terechtgekomen. Bij 
onze konijnen en knaagdieren zien we juist een stijging ten opzichte van vorig jaar. De vermoedelijke 
verklaring van het mindere aantal honden en katten is dat veel mensen veel meer thuis waren en 



daardoor hun dieren minder probleemgedrag vertoonden, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
verlatingsangst en sloopgedrag. Ook door de lockdown bleven veel mensen bij hun dier thuis. Aan 
het einde van het jaar zien we weer een behoorlijke stijging van afstandsdieren die zich vermoedelijk 
voort gaat zetten in 2022. De voornaamste reden is lijkt dat mensen minder thuis gaan werken en 
ook veel mensen die in Coronatijd als impuls een dier aangeschaft hebben en dit onderschat hebben. 
De gemiddelde leeftijd van de afstandsdieren aan het einde van het jaar ligt tussen de 9 maanden en 
1,5 jaar.  
 
Hondenpension statistieken 2021 
 
Logerende Pensiongasten: 
Gemiddeld hebben wij in ons hondenpension 18 slapende pensiongasten. Dit is een lichte stijging ten 
opzichte van vorig jaar waarop het gemiddelde aantal nog 15 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 rustiger. 
- Bijzonder aan 2021 was het onvoorspelbare voor zowel onze klanten als ons door Corona. 

Veel mensen bleven thuis en de dieren dus ook. 
 

Dagopvang: 
 
Aantal hond/pensiondagen: 

 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Totaal 

Dagopvanghonden 242 434 493 535 1.704 

Bezettingsgraad 5 7 8 7 7 

 
Gemiddeld hebben wij per kwartaal zo’n 65 dagen dagopvang in ons pension. Met de beschikbare 
ruimte van minimaal 10 verblijven, betekent dit dat er elke dag gemiddeld zeven honden een dagje 
bij ons in de opvang zijn. Ten opzichte van vorig jaar is dat een kleine stijging van twee honden per 
dag. Het verschil met 2020 is dus die kleine stijging, maar duidelijk te verklaren door de vele klanten 
die ook dit jaar weer veel thuis werkten en het aantal nieuwe honden dat gebruik maakte van onze 
dagopvang. Zeker het laatste kwartaal van 2021 zien we een stijging van nieuwe dagopvangklanten 
en het vermoeden is dat deze stijging door gaat zetten in 2022.    


