Stichting Konijnenopvang Joy
Jaarverslag 2021

“May your joy be as long as a rabbit’s ears
and your sorrow as short as their tail.”
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Inleiding
2021 was een jaar van mijlpalen en vooruitgang. Terwijl de coronapandemie dit jaar zowel het
nieuws als de dagelijkse werkwijze in de opvang bleef overheersen, waren het hele andere,
veel leukere, zaken die ons het meest bezig hielden.
In maart mochten we ons duizendste konijn, Bunthousand, verwelkomen. 999 individuen met
999 eigen verhalen gingen hem voor. Ze vonden een tijdelijk onderkomen bij ons, we zorgden
met liefde voor ze, en velen van hen vertrokken naar hun nieuwe families. Niet alleen een
moment om stil bij te staan, maar ook een moment om stil van te worden… Het duizendste
konijn; een ongelofelijke mijlpaal.
2021 stond zeker niet alleen in het teken van terugkijken. We keken juist ook vooruit naar alle
konijnen die de komende jaren ons pad nog zullen kruisen en op welke manier we voor ze
willen zorgen. Het verder professionaliseren van de opvang was al jaren een wens en een plan
in ontwikkeling. We zijn erg blij dat we in 2021 een grote, stap hebben kunnen zetten met het
volledig renoveren van de binnenverblijven.
Al met al kijken met een heel tevreden gevoel terug op 2021. Het was een stabiel jaar waarin
we een mooi begin hebben kunnen maken met ons plan voor een toekomstbestendige
opvang. We keken samen terug naar alle 999 konijnen die Bunthousand al voorgingen, en
kijken tegelijkertijd met heel veel zin uit naar alle konijnen die hem in 2022, en alle jaren
daarna, nog mogen volgen.
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Overzicht 2021
Bunthousand
Op 13 maart 2021 kwam ons duizendste konijn in de opvang binnen. Een bijzonder moment
waar natuurlijk een bijpassende naam bij hoort; we noemden onze duizendste Bunthousand.
Hoe fijn we het ook vinden om onze dieren een tijdelijk thuis te bieden, het allermooiste is
natuurlijk om ze ook weer te zien vertrekken. Gelukkig kwam bij Bunthousand dit moment al
best snel. In juni, precies drie maanden na zijn binnenkomst, vertrok Bunthousand naar Joy
alumni Zoë, die we in 2015 al bij haar nieuwe familie herplaatsten.
Het duizendste konijn in de opvang was niet alleen een
mooi moment om terug te kijken, maar ook een hele
goede reden voor een feestje! We hebben daarom
twee keer een heuse online Hup Quiz georganiseerd,
één editie speciaal voor onze vrijwilligers en één voor
alle donateurs, volgers en andere belangstellenden. De
donaties die we hiermee opgehaald hebben zijn alvast
in de pot gegaan voor de verbouwing.
Donatie Stichting DierenLot
In 2020 bestond Stichting DierenLot 15 jaar. Nog een
reden voor een feestje! Helaas was het voor de
stichting door de pandemie niet mogelijk een fysiek
evenement te organiseren. Daarom mocht elk van
haar beneficianten begin 2021 een cheque van maar
liefst 2000 euro ontvangen, waar we erg blij mee
waren en waarmee we weer heel wat hongerige
snuitjes van hooi, brokjes en kruiden hebben kunnen voorzien.
Verbouwing
De verbouwing van de binnenruimte was de eerste fase van het professionaliseren van de
opvang, en ook direct de grootste gebeurtenis in 2021. Het heeft veel tijd en energie gekost;
in totaal hebben we er ruim drie maanden met een tiental vrijwilligers keihard aan gewerkt.
Maar het resultaat mag er zijn! De impact op het welzijn van de konijnen is groot en het
werken in de opvang is voor de vrijwilligers vele malen makkelijker geworden. Op pagina 13 in
dit jaarverslag gaan we dieper op de verbouwing in.
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Activiteiten
Opvang
Voor ons als opvang is het bieden van een tijdelijk, veilig onderkomen aan konijnen natuurlijk
de hoofdtaak. Op 1 januari 2021 zaten er 21 plaatsbare konijnen in de opvang. Op 31
december 2021 was dit aantal bijna verdubbeld naar 40 konijnen.

Binnengekomen
In 2021 kwamen er in totaal 102 konijnen bij ons binnen. Dit betrof 45 rammen en 57
voedsters met een gemiddelde leeftijd van 22 maanden. 21,6% van deze konijnen had
gezondheidsproblemen bij binnenkomst.
Konijnen brachten gemiddeld 84 dagen bij ons door voordat zij herplaatst werden.

Herkomst binnengekomen konijnen
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Figuur 1 Herkomst binnengekomen konijnen

Herplaatst
Er werden in 2021 gelukkig ook 81 konijnen herplaatst. Dit aantal ligt wat lager dan in 2020,
dat is te verklaren door de verbouwing. Vanaf augustus zijn we gestopt met het aannemen
van nieuwe konijnen om de binnenruimte leeg te maken en vanaf half september t/m half
november hebben de herplaatsingen vrijwel stilgelegen.

Mortaliteit
Helaas moesten we in 2021 afscheid nemen van vier konijnen. Twee van hen stierven een
natuurlijke dood, twee zijn overleden tijdens een operatie. Ook kregen we een moeder met
drie jongen van ongeveer een dag oud binnen. Zij leek de jongen thuis al niet echt te
verzorgen en heeft dit in de opvang ook niet opgepakt, waardoor zij helaas zijn overleden.
Deze konijnen zijn verder niet in dit hoofdstuk genoemde cijfers opgenomen.

Vaste bewoners
Hoewel herplaatsing het doel is, blijkt soms dat dit helaas niet mogelijk is. Wanneer er geen
sprake is van kwaliteit van leven, kiezen wij altijd voor euthanasie. Er zijn echter ook konijnen
die, met de juiste zorg, nog wel een goed leven kunnen hebben. Het gaat vaak om medische
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of gedragsproblemen die de nodige aanpassingen en kennis vragen. Wij kunnen dit in de
opvang gelukkig bieden en houden deze konijnen daarom de rest van hun leven.
Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van onze lieve Day, die zich vorig jaar nog dapper
door een zware operatie heen sloeg maar nu getroffen werd door E. cuniculi. Day was niet
het type konijn dat intensieve behandelingen of andere poeha aan d’r lijf makkelijk trok, dus
toen er na een paar dagen behandelen verslechtering optrad hebben we besloten dat het
beter was om haar te laten gaan. Day was vanaf 2018 bij ons en is zeven jaar geworden.

Er kwamen in 2021 geen nieuwe vaste bewoners bij. Op dit moment wonen Humberto Tan,
Dali, Pumpkin, Lux en Nox samen in de grote ren. Daarnaast woont Summer samen met eigen
konijn Job en Carl met eigen konijn Bram. Zij hebben per koppel een fijne, ruime ren. Tot slot
wonen Marsella en Lumi samen in huis.
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Jaarrekening
Balans
Beginbalans per 1-1-2021
Activa

Passiva

Liquide middelen:
Banktegoed
In kas
Spaarrekening

€ 1.088,50
€ 45,52
€ 10.609,75

Totaal

€ 11.737,32

Eigen vermogen:
Kapitaal

€ 11.737,32

Totaal

€ 11.737,32

Eindbalans per 31-12-2021
Activa

Passiva

Liquide middelen:
Banktegoed
In kas
Spaarrekening

€ 1.430,62
€ 38,68
€ 12.839,75

Totaal

€ 14.309,05

Eigen vermogen:
Kapitaal

€ 14.309,05

Totaal

€ 14.309,05

Resultatenrekening
Resultatenrekening
Opbrengsten
Herplaatsing
Donaties/sponsoring
Verkoop en pension
Overig
Afstand
Fondsenaanvragen
Totale opbrengsten

€ 3.575,00
€ 8.862,00
€ 481,08
€ 565,72
€ 1.430,00
€ 8.000,00
€ 22.913,80

Kosten
Medisch
Voeding
Huisvesting
Administratie
Overige
Verbouwing
Totale kosten

€ 7.867,75
€ 1.237,82
€ 1.281,81
€ 550,03
€ 1.222,11
€ 8.245,55
€ 20.340,07

Bedrijfsresultaat
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Toelichting
Ook 2021 kan gelukkig afgesloten worden met een positief bedrijfsresultaat, ondanks de hoge
kosten van de verbouwing. Dit is mede dankzij Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Abri voor
Dieren, die elk een grote bijdrage leverden. Omdat de verbouwing een hoge kostenpost was,
hebben wij deze apart uitgelicht naast de gebruikelijke kostenposten. Verdere toelichting
over wat we precies met dit geld gedaan hebben en hoe het eindresultaat er uit ziet geven we
in het volgende hoofdstuk.
Wat betreft de terugkerende kostenposten valt vooral een lichte stijging in medische kosten
op, tegenover een aanzienlijke daling in de kosten voor voeding. Dit heeft deels met de
tijdelijk lage bezetting gedurende de verbouwing te maken.
Ook bij de inkomsten zijn er enkele wijzigingen te zien. De inkomsten uit herplaatsingen zijn
gedaald, dit kan verklaard worden door de daling in herplaatsingen door de verbouwing. Wat
betreft donaties en sponsoring zien we juist een stijging, waar we zeer blij mee zijn. Zonder
donateurs kunnen wij ons werk niet doen.
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Doelstellingen en planning
Reflectie doelstellingen en planning 2021
Vernieuwing huisvesting binnen
Vorig jaar stelden wij ons tot doel om de binnenruimte van de opvang volledig aan te pakken.
Tot onze grote vreugde zijn we hier zeker in geslaagd. Het was een groot project waar heel
veel uren in gezeten hebben en we hebben flinke kosten gemaakt, maar het resultaat mag er
absoluut zijn. Niet alleen de konijnen zijn er behoorlijk op vooruit gegaan qua ruimte, ook
voor de vrijwilligers is het veel prettiger werken nu de gehele ruimte in gebruik is voor de
konijnen in plaats van deels privé/deels opvang. Ook de uitstraling van de opvang is compleet
anders door alle verbeteringen.

Zoals we aangegeven hebben in de financiële verantwoording op pagina 10, bedragen de
totale kosten tot dusver € 8.245,55. Helaas is de verbouwing nog niet volledig afgerond dit
jaar, hoewel de ruimte gelukkig al netjes en zeer goed bruikbaar is, mist er in de afwerking
nog het één en ander. Het totaalbedrag zal dus nog oplopen.
We hebben vrijwel de volledige ruimte opgeknapt, van het verven van de vloer en het voegen
van de muren tot het dichtmaken van het plafond. Alleen het keukenblok is behouden, verder
is de hele ruimte leeggehaald en gestript. Ook is alles wit gesausd, waardoor het geheel veel
lichter en ruimer lijkt. Nieuwe, gesloten kasten dragen bij aan het nette geheel en bieden
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voldoende bergruimte. Het hoogtepunt is natuurlijk de nieuwe huisvesting, vijftien hokken
van 1,50 m bij 0,80 m van trespa en aluminium. De hokken kunnen in geval van nood, zoals
extreme weersomstandigheden of grote groepen binnenkomers, opgedeeld worden in
verblijven van 0,75 m bij 0,80 m. Alle hokken zijn voorzien van een cat cube als
schuil/speelplek, een ruime wcbak en een waterbak. Tot slot hebben we een set
panelenrennen van wit aluminium en plexiglas aangeschaft, zodat we rennen in diverse
opstellingen op kunnen zetten voor bijvoorbeeld vaste bewoners of koppelingen.

Het grootste deel van dit project hebben we kunnen bekostigen dankzij de fantastische steun
van Stichting Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Abri voor Dieren, twee organisaties die zich
inzetten voor dierenwelzijn door het ter beschikking stellen van fondsen. Van beide
organisaties hebben wij een bedrag van 4000 euro mogen ontvangen.

Doelstellingen en planning 2022
Vernieuwing ren buiten
Direct na het oprichten van de stichting in 2015 hebben we ons gestort op de verblijven van
de opvangkonijnen. Alle losse hokken en rennen zijn in 2016/2017 vervangen door twee
ruime konijnenflats. In 2018 bouwden we een grote buitenren voor de vaste bewoners.
Helaas heeft de flat die als schuilhok dient in deze ren in maart van dit jaar stormschade
opgelopen, hoewel dit nog gerepareerd kon worden is duidelijk dat het hok zijn langste tijd
gehad heeft. Ook begint de bodem onder de ren te verzakken en is het voor de veiligheid van
zowel de konijnen als ook de vrijwilligers beter om dit aan te pakken. Tot slot is de huidige ren
een open ren, een keuze die we gemaakt hebben omdat er destijds geen (financiële en
fysieke) ruimte was om een dichte ren te maken die ruim genoeg was. Hoewel er geen sprake
is van roofdieren in deze omgeving, willen we nu wel graag voor een volledig afgesloten
alternatief kiezen, ook omdat we als opvang natuurlijk een voorbeeldfunctie hebben.
Het plan is om in de tweede helft van 2022 de huidige ren volledig af te breken en te
vernieuwen. Niet alleen betekent dit plan dat onze vaste bewoners er weer tiptop bij zitten,
ook is dit het laatste deel van de opvang dat een upgrade kan gebruiken. Met dit voorlopig
laatste grote project hebben we in vijf jaar tijd alle delen van de opvang aangepakt, waardoor
een representatief geheel ontstaat waarin de konijnen fijn kunnen leven en de vrijwilligers fijn
kunnen werken.
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Tot slot
We laten 2021 achter ons met een tevreden gevoel. Ook dit jaar hebben we ons weer keihard
ingezet voor konijnenwelzijn. Dit doen we met een groeiende club vrijwilligers die elk op hun
eigen manier een steentje bijdragen. Daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor, want zonder
hen lukt het simpelweg niet. Dankzij de hulp van deze fantastische mensen én Stichting
Bouwstenen voor Dierenwelzijn en Abri voor Dieren gaan we met een prachtige opvang vol
vertrouwen 2022 in.
Voordat we dit jaar afsluiten willen we verder nog graag onze dank uitspreken aan iedereen
die ons op wat voor manier dan ook gesteund heeft. Natuurlijk de vrijwilligers, maar ook onze
dierenarts Marieke Verwoerd van Dierenartsenpraktijk Ezinge. Onze fijne sponsoren,
QuoteShirts.nl, die al jaren onze webhosting verzorgd en BunnyBunch die ons maandelijks
een mooi pakket met lekkers en gezonde voeding sturen. Ook bedanken we Stichting
DierenLot voor hun financiële steun.
Tot slot willen we graag u bedanken, voor uw steun in welke vorm dan ook. Dankzij donateurs
en supporters kunnen wij doen wat we met zoveel liefde doen: Konijnen helpen.
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Bijlage I: Beleidsplan
Werkzaamheden
Stichting Konijnenopvang Joy biedt opvang aan konijnen die door omstandigheden nergens
anders terecht kunnen. Dit kan gaan om konijnen die op straat terecht zijn gekomen en via
dierenambulance of particulieren aangeboden worden, maar ook om konijnen die door
particulieren of instanties afgestaan worden. Deze konijnen worden gecontroleerd,
gevaccineerd en geneutraliseerd door een dierenarts, waarna Stichting Konijnenopvang Joy
een nieuw baasje voor hen gaat zoeken. Tot zij verhuizen hebben ze bij Stichting
Konijnenopvang Joy een veilig en schoon onderkomen en zijn zij voorzien van dagelijkse en
medische verzorging.

Werving gelden
Stichting Konijnenopvang Joy zal gelden werven door middel van donaties van particulieren
en bedrijven, sponsoring in natura, het organiseren van evenementen en aanwezig zijn op
evenementen van derden en door een bijdrage in de gemaakte kosten te vragen aan nieuwe
eigenaren.

Beheer vermogen
Het vermogen wordt gevormd door herplaatsingsbijdragen, donaties en giften en worden
gestort op een bankrekening die door de Stichting is geopend. De heer Lockhorn heeft als
voorzitter en dagelijks bestuurder de beschikking over het vermogen, tot een maximum van
zevenhonderdvijftig euro (€750,-). Bedragen hierboven moeten in overleg en met
toestemming van de overige bestuursleden.

Besteding vermogen
Het vermogen van de Stichting is bestemd om de kosten die gemaakt worden bij de
(medische) zorg voor de dieren, onder te verdelen in: Voeding, huisvesting en medische zorg.
Daarnaast is het vermogen bestemd om overige kosten zoals vervoerskosten, administratieve
kosten, promotiekosten en voorlichting te dekken. Aan bestuursleden of vrijwilligers wordt
geen beloning toegekend. Kosten welke naar redelijkheid en in overleg gemaakt zijn worden
vergoed.
Bij opheffing van de stichting wordt het overgebleven vermogen gedoneerd aan Stichting
KonijnenBelangen en/of een andere op dat moment nader te bepalen dierenorganisatie.

Doelstelling
Stichting Konijnenopvang Joy stelt zich tot doel om een (tijdelijk) plekje aan thuisloze konijnen
te bieden en een nieuwe eigenaar voor hen te vinden, om zodoende het welzijn en de
kwaliteit van leven van deze konijnen te verbeteren. Daarnaast tracht Stichting
Konijnenopvang Joy de bewustwording over konijnenwelzijn te vergroten door middel van het
geven van voorlichting.
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Bijlage II: Bestuur
Het bestuur van Stichting Konijnenopvang Joy bestaat momenteel uit de volgende personen:
•
•
•

B.G. Lockhorn (Voorzitter)
J.E. Groeneveld (Secretaris)
A. Overwijk (Penningmeester)

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de opvang. Het
bestuur krijgt geen vergoeding (anders dan die voor gemaakte kosten) en/of beloning.

Bijlage III: Euthanasiebeleid
Euthanasie vindt enkel plaats wanneer sprake is van (ondraaglijk) en uitzichtloos lijden
veroorzaakt door fysieke en/of psychische toestand. Gedragsproblemen, hoge leeftijd,
moeilijk of niet plaatsbaar zijn en goed te behandelen medische problemen zijn geen directe
aanleiding om tot euthanasie over te gaan. Het besluit om te euthanaseren wordt genomen
door het bestuur of de beheerder (of op dat moment aanwezige vervanging daarvan) in
samenspraak met de behandelende dierenarts.
In het dossier van desbetreffende konijn moeten datum en reden van euthanasie
geregistreerd worden.
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