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Voorwoord

Voor u ligt het iaarverslag van 2021. Kort, want we hebben dit jaar geen zeehonden opgevangen. ln
dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze vrijwilligers, donateurs, sponsoren en iedereen
die ons steunt. Ook laten we de nieuwe plannen zien voor 2O22.

Uiteraard willen wij van de gelegenheid gebruik maken om al deze partijen te bedanken voor hun
steun in de afgelopen jaren. Zonder die steun kunnen wij dit werk niet doen.

December 2021

DanielKamminga,

Pieter Landman

&

Rosalie Janac
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Een stiljaar

we hebben dit jaar helaas geen nieuwe, permanente zeehondenopvang kunnen realiseren endaardoorgeen zeehonden opgevangen. lnZ}2ohebben we voor het laatst op camping Zeestrandgedraaid' De camping heeft nieuwe eigenaren gekregen en ons plan was en is nog steeds om teverhuizen naar schepperbuurt 37 in Termunterzijl. pieter Landman, bestuurslid en investeerdel
heeft dit stuk grond gekocht om de nieuwe opvang te realiseren. Echter daar waar we al vertraging
op hadden gelopen door de brand in 2018, is het er de afgelopen jaren niet beter op geworden.
Door de corona periode en de onzekerheden is het ons niet gelukt om met de bouw van de nieuwe
opvang te starten' wij hopen dat de regio weer sterker wordt en wij ook met middelen en donatiesin het komende jaar kunnen starten met de bouw in fases.

we hebben wel het strandingsnetwerk en de observaties gedaan volgens en in overeenstemming
met de afspraken binnen het landelijke Zeehondenakkoord waar wij in participeren.

De zeehonden

ondanks dat we zelf geen zeehondenopvang hebben gehad deze zomer, zijn we welons werk blijven
doen als zeehondenwachters. we hebben verschillende meldingen ontvangen en in overleg met dewerknemers in het Zeehondencentrum in Pieterburen zijn de zeehonden ter observatie gebleven ofovergebracht naar pieterburen.
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Vrijwilligers

Ons team bestaat volledig uit vrijwilligers, zowel het bestuur als de zeehondenverzorgers. Het is een

erg divers team met jonge mensen die nog op school zitten en gepensioneerde vrijwilligers. De

afgelopen jaren hebben we gemerkt hoe belangrijk dit netwerk is voor iedereen. Het is natuurlijk
superleuk om met zeehonden te mogen werken. Het is fysiek en (soms) mentaal ook zwaar werk!

Dan heb je steun van elkaar nodig.

W'rj hebben helaas niet de mogelijkheid om onze vrijwilligers een vergoeding te geven. Dit betekent
dat zij geen reiskosten- of een dagvergoeding krijgen. Wij zijn al onze vrijwilligers ontzettend
dankbaar voor hun inzet en enthousiasme. Zonder de inzet van deze geweldige mensen, kan onze

opvang niet bestaan.

Financi6le vera ntwoordi ng

Omdat wij dit jaar geen zeehondenopvang hebben gehad, de zeehonden naar Pieterburen zijn
gegaan en onze opvang op Camping Zeestrand gesloten en opgeruimd was, hebben we weinig
kosten gemaakt. Er kwamen nog een aantal rekeningen binnen en een aantal vaste kosten zijn

uiteraard wel afgeschreven. Omdat onze plannen nog wat onduidelijk waren, hebben we er helaas

ook weinig aan kunnen doen om gelden binnen te halen. We hadden de financidn rondom de

nieuwe opvang aardig rond met Pieter Landman als investeerder, echter gooit "corona" roet in het
eten. We hopen in 2022 nog voldoende fondsen aan te kunnen schrijven om alsnog onze nieuwe

opvang te kunnen realiseren.

Voor vragen over de financi6n mag er altijd contact worden opgenomen met Dhr. David Chelladurai

via info@zeehondenopvangeemsdelta.nl . David heeft met zijn buurman Jeroen alle gegevens

verwerkt in een digitaal boekhoudprogramma en kan uitleg geven over de kosten en inkomsten en

hoe zij zijn verdeeld.

Op de volgende pagina is een overzicht van onze financi6n te zien in een kolommentabel,
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400 Auto's en ov. transpotm.

401 Cumuldieve afschdjvingen Auto's en ov, fansport

700Eigen yermryen

1000Kas

1100 Rabobank .218

1110 Rahbank spaarekening 917

4300 0ndedeud irwentais

4301 Onderhoud compder

4403 Reiskosten wiiwilligers

4500 Bra#soffen

4501 Repardie en onderhoud

4599 Overige autokosten

4602 Porti

4606 Abonnementen en contributie s

4S08 lrderndkosten

4610 ldomatariaal spnsoren en giflen

4850 Eankkmtan,'koerswrschille n

8004 Verkopen vriigesteld

8602lnkom$en uit $llen en donalies

8607 0nder$euniry Dierenlot

StidrlirgzooMcnoprangwm:dolta

Delet(W&V) Credit(W&Y) Deht(Ealare) Credit(Bdans)

7?6,m

7S,m

3,554,53

270,48

2.5W,n

7.499,70

M34,n

119,79

334,65

3U,n

243,77

3,84

68,59

2y,78

1m,ffi

70,m

'ts,87

50,00

125,00

9.812,95

Totad 3.181,47 9.987,95 11.087,01 4,280,5:

Resultaat 6.806,48 0,00 0,00 6.806,4t

Totaal generaal 9.987,95 9.987,95 11.087,01 11.087,01
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Visie en missie

Onze visie is hetzelfde gebleven als voorgaande jaren. Namelijk dat elk dier in nood hulp verdient,
ook elke zeehond! Ongeacht of er "genoeg" of "te veel" zeehonden zijn. Op het moment dat een
zeehond gestrand is en wij na een goede observatie concluderen dat deze zeehond hulp nodig heeft,
dan willen we in staat zijn deze hulp te geven. Dit kan zijn dat we het dier ter plekke moeten helpen,
of transporteren naar de opvang, de zeehond daar de juiste verzorging te bieden en na herstel weer
vrij te laten. Dit doen we zeer zorgvuldig, met respect en vooral met veel liefde.

Onze missie is om onze kleinschalige opvang voor de zeehonden in het Eemsdelta gebied draaiend te
houden met behulp van sponsoren en donaties. Dit doen we door op de eerste plaats de zeehonden
op te vangen en te verzorgen waarbij publiek kan kijken hoe we de dieren huisvesten en verzorgen.

We geven het publiek voorlichting over de zeehond, zijn leefomgeving en de problemen waardoor zij

in de opvang kunnen belanden. Ook door middel van verschillende acties halen we gelden op om de
zorg voor de zeehonden te garanderen.

Echter is er, terugkijkend op de afgelopen jaren een nieuwe missie bijgekomen. Namelijk onze
opvang draaiende houden voor onze vrijwilligersl We merken hoe belangrijk de sociale contacten
zijn en hoe vrijwilligers opbloeien van het werken met de zeehonden, maar ook door het contact
met andere mensen zoals medevrijwilligers en publiek. Vrijwilligers komen uit hun sociale isolement
door bijvoorbeeld 66n dagdeel bij ons aan het werk te zijn.

Nieuwe plannen

De opvang blijft in Termunterzijl. Het adres wordt Schepperbuurt 37.

Zodra de plannen door de gemeente Eemsdelta worden goedgekeurd en de pacht bekrachtigd is
door de notaris, kan er een start worden gemaakt met de bouw van de zeehondenopvang, dit zal in

fases gebeuren en realisatie is gepland in het jaar 2023

? L*o*.,,Namens het bestuur;

Te rm u n te tlz ijl, 03 -01,-2022
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