
Jaarverslag 2013/2014 

Naam instelling: Stichting tot Instandhouding van Vogel- en Dierenopvang in Westfriesland, kortweg 
“De Bonte Piet”. Deze instelling is sinds 1 juli 2012 het enig erkende centrum in West-Friesland voor 
de opvang van “uit de natuur afkomstige, niet-gedomesticeerde beschermde inheemse diersoorten”. 
Er wordt nauw samengewerkt met andere dierenopvangcentra en instellingen. Het verzorgingsgebied 
is West-Friesland en soms zelfs daarbuiten. 

De stichting heeft een bestuur dat op dit moment bestaat uit vier leden (zie bijlage, uittreksel Kamer 
van Koophandel).   
De stichting heeft een ANBI-erkenning en is beneficiant van de Stichting Dierenlot. Verder heeft zij 
zich aangemeld als deelnemer aan de BvVN (Stichting Belangenbehartiging van Vogelopvangcentra 
Nederland). 

De stichting heeft een beheerder in dienst voor 20 uur per week. Volgens de erkenning van de 
Rijksoverheid zou er een fulltime beheerder aangesteld moeten worden. Binnen de jaarlijkse begroting 
is dat ook in de salariskosten opgenomen. 
Naast het bestuur werken er ongeveer 40 vrijwilligers, die een of meerdere dagdelen, ook ’s avonds,  
taken uitvoeren. 

De doelstelling van De Bonte Piet is het tijdelijk opvangen, revalideren en verzorgen van inheemse 
dieren die door ziekte, verwonding of weesworden tijdelijk niet zelfstandig in de natuur kunnen 
overleven. Daarbij is het van belang dat de dieren zo min mogelijk stress oplopen of gewond raken. 
Tijdens de opvangperiode wordt ervoor gezorgd, dat de dieren zoveel mogelijk kunnen leven volgens 
hun eigen gedrag, zodat zij zo makkelijk mogelijk weer kunnen terugkeren in de natuur. Voorts geeft 
het opvangcentrum waar mogelijk voorlichting over flora en fauna en draagt zoveel mogelijk uit, dat 
deze niet verstoord mogen worden. 
Dat betekent dus, dat alle inheemse dieren zo worden behandeld en verzorgd – eventueel na overleg 
met een dierenarts dan wel behandeling door een dierenarts – dat ze zo ver aansterken, dat ze het in 
de vrije natuur weer redden. De dieren worden zodra dat kan weer uitgezet. De activiteiten vinden het 
hele jaar door plaats, met pieken in het voorjaar (jonge, verweesde dieren) en in de winter (weinig 
voedsel). Dieren kunnen 24 uur per dag gebracht worden, of door de mensen zelf, of door de 
dierenambulance. 

De Bonte Piet vangt dus alleen inheemse wilde dieren op waarvoor het ministerie een ontheffing heeft 
verstrekt, er is dus geen plaats voor huisdieren. Dieren die binnenkomen, maar niet vallen onder de 
door het ministerie verstrekte vergunning, worden zo snel mogelijk doorgeplaatst naar centra die daar 
wel een vergunning voor hebben. Zo mogen geen vossen opvangen worden, maar is er wel een 
zoogdierenopvang in de regio die daarvoor ontheffing heeft. 
Zoals gezegd wordt samen gewerkt met andere opvangcentra (zoals voor de opvang van knaagdieren 
en de hiervoor genoemde vossen) of gespecialiseerde werkgroepen, zoals de Uilenwerkgroep, die 
behulpzaam is bij het uitzetten van bv. rans- en kerkuilen. Het is in geen geval de bedoeling dat de  
opgevangen dieren blijven. Altijd worden de opgevangen dieren – zodra zij weer in de natuur kunnen 
overleven – uitgezet in de natuur. Soms gebeurt dat daar waar nog enig toezicht dan wel hulp (bv. 
door het aanbieden van een beetje extra voedsel) mogelijk is. In andere gevallen wordt het dier 
uitgezet in een voor hem geschikte biotoop. 

In de bijlage wordt – per soort -  een overzicht gegeven van het aantal opgevangen dieren in 2013. En 
2014. Afzonderlijk is – eveneens per jaar - een overzicht van het aantal opgevangen dieren per 
gemeente toegevoegd. Tenslotte is in een beknopt overzicht het financieel resultaat over 2013 
weergegeven, het financieel resultaat over 2014 volgt zo snel mogelijk. 

Inwoners van West-Friesland worden bij de stichting betrokken door: 
- Organisatie Open dag (dit jaar op 4 mei ), waarbij honderden bezoekers naar De Bonte Piet 

komen en de opvang kunnen bekijken, evenals presentaties 
- De website 
- Het blad (De Bonte Piet) 
- Werving van donateurs en vrijwilligers 
- Contacten met de media (vooral krant en radio) 



- Educatieve bijeenkomsten voor groepen uit het basisonderwijs. Deze laatste activiteit wordt in 
de nabije toekomst meer nadruk gegeven. 

 


