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ANBI
Conform de nieuwe regelgeving per 1 januari 2014 voor ANBI’s, vindt u hier alle betreffende
informatie.
Statutaire naam:
Stichting Reeënopvang Nederland, gevestigd te Stoutenburg-Noord
Stoutenburgerlaan 8 B, tel. 0342-450206/0622970891
RSIN nummer: 816654578
Kamer van Koophandel nummer: 41020564
Bestuur:
D. Rodrigo, voorzitter / secretaris
E. van Galen, penningmeester
J.A.M. ter Braak, bestuurslid
Doelstelling:
1. De stichting heeft ten doel de opvang en verzorging van hulpbehoevende reeën en het
terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur, en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in stand
houden van een landelijk netwerk van opvangcentra.
Actueel beleidsplan:
1. Het uitwisselen van kennis over het opvangen en verzorgen van reeën en reekalveren en het
regelen van het onderling door/herplaatsen van reekalveren indien nodig tussen de
verschillende centra.
2. Het bieden van een informatiebaken aan het publiek, zodat men snel kan vinden hoe er
gehandeld moet worden bij een hulpbehoevende ree of een gewond of verweesd reekalfje, en
welk opvangcentrum het dichtst in de buurt is.
3. Het streven naar een landelijk dekkend netwerk van reeënopvangcentra. Daar met name het
gebrek aan accommodatie een rol kan spelen, wordt ook getracht op diverse plekken in
Nederland een 12-uursopvang te regelen. Deze (andersoortige) opvangcentra kunnen de eerste
opvang doen, waarna binnen 12 uur gezorgd wordt voor vervoer naar een erkend
reeënopvangcentrum.
Beloningsbeleid:
De Stichting heeft geen beloningsbeleid. Het bestuur en vrijwilligers zetten zich geheel
belangeloos voor deze dieren in.
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Jaarverslag over 2017 van de Stichting Reeënopvang Nederland

Centraal in het jaar 2017 heeft het oprichten van het nieuwe opvangcentrum in Almelo gestaan.
Na het gereedmaken van het centrum voor het opvangen van reewild werd de benodigde ontheffing
aangevraagd bij de Provincie Overijssel.
De invoering van de Wet natuurbescherming zorgde wel voor veel vertraging, omdat men bij de
Provincie nog niet geheel klaar was voor de nieuwe taken die men door de invoering van deze wet
had gekregen.
Daar kwam bij, dat men weinig kennis van reewild had waardoor bijna over alles wat bij de opvang
van reewild komt kijken uitleg gegeven moest worden.
Dat is natuurlijk geen enkel probleem, maar daardoor duurde het lang voordat het centrum de
ontheffing verkreeg. Het opvangseizoen was toen eigenlijk al voorbij.
Bij het verstrekken van de ontheffing werd vermeld dat er ruim 1700 euro aan legesgeld betaald zou
moeten worden. Daarover ontstond bij alle opvangcentra in de provincie Overijssel veel commotie.
Door al deze centra werden bezwaarschriften ingediend en mede dank zij het optreden van een
gedeputeerde werd afgezien van het innen van het legesgeld.
In 2018 is de Stichting Reeënopvang Twente vol in bedrijf en kan men er terecht met reekalveren en
volwassen dieren die om welke reden dan ook tijdelijk even verzorging nodig hebben.
De kalveren blijven tot aan het moment van uitzetten in het opvangcentrum.
Het nieuwe centrum is ook opgenomen in de werkwijzer van de Stichting Wildaanrijdingen
Nederland, zodat medewerkers van deze stichting op de hoogte zijn van het bestaan van dit nieuwe
centrum en weten dat zij er terecht kunnen met levend reewild dat verzorging nodig heeft.
Daar het opvangcentrum in Almelo in 2017 nog niet het hele seizoen kon meedraaien, werden er ook
in 2017 in totaal minder reeën opgevangen.
Er werden in totaal 6 bokken, 13 bokkalveren 4 reegeiten en 17 geitkalveren opgevangen door de
centra die aangesloten zijn bij de stichting.
Er werden 1 bok, 1 reegeit 7 bokkalveren en 8 geitkalveren uitgezet.
De voornaamste redenen van opvang van volwassen dieren zijn:
redding van verdrinking waarna soms observatie, verzorging en rust noodzakelijk zijn
redding uit rasters of hekken waarna eventuele verwondingen verzorgd moeten worden en de dieren
een moment van rust nodig hebben
verwonding door loslopende honden waarna de wonden verzorgd moeten worden en de dieren rust
nodig hebben
De voornaamste redenen van opvang van reekalveren zijn:
het doodrijden van het moederdier
verwonding bij maaiwerkzaamheden
verwonding door loslopende honden
het meenemen door recreanten omdat de kalveren zogenaamd verlaten zijn
Gelukkig wordt het publiek wel steeds iets wijzer en laat men de kalveren in de natuur, maar het
komt toch elk jaar weer voor dat kerngezonde en goed doorvoede kalveren naar de opvang worden
gebracht omdat men hen alleen en dus “ verlaten “ aantrof.
Door een groot gebrek aan toezicht in het buitengebied neemt het aantal slachtoffers onder reewild

3
door loslopende honden elk jaar toe. Honden jagen de reeën op, waardoor zij of ineens de weg
oversteken en bijna altijd dood gereden worden, of door de honden zelf gepakt worden en zo ernstig
worden toegetakeld dat zij daardoor sterven.
In de wintermaanden als er meestal weinig reeën in de opvang zijn, werken de centra aan het
onderhoud van de hokken en het terrein. Daarbij wordt ook al weer vooruit gekeken naar het
komende jaar. Soms is het nodig om het terrein te vergroten.
In 2017 heeft één van de opvangcentra daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 1.5 ha
grond midden in een groot natuurgebied te kopen. Deze 1.5 ha wordt geheel van een raster voorzien
en de beplanting moet worden aangepast. Zo is het mogelijk om ook in de toekomst het reewild in
de laatste maanden voor het uitzetten zo goed mogelijk te laten wennen aan de vrije natuur
waarnaar zij weer terug zullen keren.
De opvangcentra zijn landelijk en in hun regio’s goed bekend en worden vooral in de maanden april,
mei, juni en juli heel vaak gebeld en verzocht om hulp te verlenen aan reekalveren.
De opvangcentra werken goed samen zodat kalveren altijd met meerdere kalveren samen opgroeien.
Het secretariaat krijgt het hele jaar door, maar vooral in het hoogseizoen van de geboorte van de
kalveren veel telefoontjes van mensen uit het land – particulieren -die een probleem met een reekalf
hebben en niet weten wat zij moeten doen. Via de website van de stichting, die druk wordt bezocht,
wordt het secretariaat gevonden en wordt er om advies gevraagd.
Na overleg worden deze mensen direct doorverwezen naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum.

Stichting Reeënopvang Nederland
Financieel verslag 2017
Vermogen/Banksaldo per 1 januari

€ 5.491

Bij : donatie

€

Af : vergaderkosten met deelnemende opvangcentra
bankkosten
kosten website
folders/stickers
bijdragen aan centra

700
€
€
€
€
€

€ 128
€ 125
€
90
€
-€ 3.100
€ 3.443

Vermogen / banksaldo per 31 december

2016

2017

€ 2.748

€

1.457

€

5.250

€

1.216

€

5.491

119
139
90
568
300

