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Gegevens stichting:

Naam: Stichting Schildpaddenopvang Nederland
Ook bekend als: Schildpaddenopvang Harkema
RSIN: 852938809  ANBI status
KvK: 58236945 Leeuwarden
IBAN: NL30INGB0006107958
Oprichtingsdatum: Juli 2013
RVO relatienummer: 204728191 - RVO volledige ontheffing.

Adres opvang: Warmoltsstrjitte 67 - 9281PL - Harkema (Friesland)

Adres magazijn: Warmoltsstrjitte 7 - 9281PK - Harkema (Friesland)

Telefoon: 0512-729023  (24 uur per dag bereikbaar)

E-mail: info@schildpaddenopvang.nl
Website: www.schildpaddenopvang.nl
Webshop: www.schildpadvoer.nl

Bestuur;
Het bestuur van de stichting bestaat uit

G. van der Wijk, (Gerard) uit Harkema
voorzitter tevens beheerder en oprichter van de opvang.
W. Dijkstra (Willem) uit Nijega
Penningmeester
D. Pulles (Danny) uit Utrecht
Secretaris.

Ambassadeur: Mevr. Mieke Zilverberg uit Amsterdam

Aantal vrijwilligers: +/- 20
Aantal schildpadden in opvang: +/- 1600
Aantal soorten: 26
Opvangcapaciteit locatie: 5000+
Binnenruimte: +/- 1000 m2
Buitenruimte: +/- 1300 m2
Opererend gebied: Landelijk, met uitschieters naar België en Duitsland.
Opvang vanaf: Particulier, Dierenambulances en LID.
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Achtergrondinformatie opvang:

De Schildpaddenopvang in Harkema is een landelijke opererende organisatie onder de
naam Stichting Schildpaddenopvang Nederland en vangt al jaren schildpadden op uit heel
Nederland, maar ook Belgïe en Duitsland. De meeste dieren, circa 80 procent worden
gevonden in de Nederlandse natuur, als zijnde gedumpte huisdieren. Losgelaten
schildpadden in de Nederlandse natuur sterven een langzame en pijnlijke dood als gevolg
van verhongering en verder verzwakking door ons kille en koude klimaat. De overige 20
procent wordt afstand van gedaan door eigenaren die de verzorging niet meer kunnen
opbrengen of hun realiseren dat een schildpad in een glazen bak echt niet gelukkiger wordt.
Inmiddels huisvest de schildpaddenopvang meer dan 1100 schildpadden.  Jaarlijks vangt de
opvang meer dan 600 schildpadden op. Een klein deel daarvan zijn legaal en komen in
aanmerking voor herplaatsing. Vele gevonden schildpadden overlijden alsnog ondanks alle
medische zorg. Deze schildpadden hebben simpelweg te lang en dus te veel geleden in de
natuur en hebben dermate orgaanschade opgelopen dat deze niet meer zijn te redden. De
schildpadden die het wel redden, maar voor particulier bezit een verboden soort zijn, zullen
permanent en liefdevol tot de natuurlijke dood worden opgevangen. In Nederland zijn er
slechts twee opvanglocaties die ontheffing hebben om alle soorten schildpadden te mogen
opvangen. Nieuwe ontheffingen worden voorlopig niet meer uitgegeven. Dit i.v.m. nog nader
te bepalen wetgeving betreft invasieve diersoorten.

Sinds de invoering van de europese verordening invasieve diersoorten is het aantal op te
vangen dieren explosief gegroeid met meer dan 70%. Wij verwachten dat deze trend de
komende 10 jaar afneemt.  Ratio aanbod en nog in bezit zijnde invasieve exoten.
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Dagelijks beheer

Voor de stichting zijn enkel onbezoldigde vrijwilligers in dienst. het dagelijkse beheer wordt
verzorgd door oprichter Gerard van der Wijk, welke tevens de voorzitter is van de Stichting
Schildpaddenopvang Nederland.

Gerard van der Wijk is verantwoordelijk over het dagelijkse beheer van de stichting maar
ook voor de verzorging en de intake van schildpadden in de schildpaddenopvang te
Harkema. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met de verzorging van schildpadden. Janet
Ophuis is vrijwilliger bij de stichting en is gediplomeerd dierenverzorger met voldoende
positieve referenties. Janet ondersteunt waar nodig in de verzorging en kan langere tijd
inspringen wanneer Gerard onverhoopt uit de running raakt.

Verder zijn er diverse vrijwilligers die meehelpen in de ruimste zin van het woord. De
verzorging, ICT, bestuur, schoonmaak, bouw en verbouw en het verwerken van
schildpaddenvoer orders die binnenkomen via internet.

De expertise van Gerard ligt vooral in specifiek soortgerichte verzorging en voeding van
schildpadden. Ook is hij medisch onderlegd en kan hij zelf toegestane behandelingen
uitvoeren. Ook microscopisch onderzoek hoort bij zijn taken. Daarnaast ondernemen in de
ruimste zin van het woord. Gerard heeft bijna 15 jaar een eigen ICT bedrijf gerund.
Gezamenlijk met het stoppen van het bedrijf is hij met de schildpaddenopvang op
professionelere manier doorgegaan. Nadat hij al reeds circa 20 jaar een hobbymatige
schildpaddenopvang runde.

Totstandkoming stichting en werkzaamheden;
De stichting Schildpaddenopvang Nederland gevestigd te Harkema is in juli 2014 opgericht
na aanleiding van de hobbymatige schildpaddenopvang (20 jaar lang) van Dhr Gerard van
der Wijk. Die hij naast zijn werk als zelfstandig ondernemer in de ICT runde. Nadat het voor
hem onmogelijk was om de kosten van de inmiddels 200 schildpadden te financieren, is er
de keuze gemaakt om een stichting op te richten. Daar de vraag om schildpadden in
permanente opvang te nemen groot was. Inmiddels telt de opvang meer dan 1100
schildpadden. Ongeveer 80% hiervan is gevonden in de Nederlandse natuur, hun leven is
dan ook gered wanneer deze worden opgevangen bij een dergelijk gespecialiseerde
opvang.

Het verleden heeft ons geleerd dat vele hobby opvangadressen van schildpadden veel
buitenruimte bieden. Echter een klimaat als Nederland laat het slechts 5 a 6 maanden per
jaar toe om schildpadden buiten te huisvesten.  Deze dieren worden dan vaak naar binnen
gehaald in kleine ruimtes, of worden zelfs geforceerd in winterslaap gebracht. Het resultaat
is massale sterfte van dieren die buiten blijven. Maar ook vele dieren die naar binnen zijn
gehaald. Buiten door de kou en binnen door slechte hygiëne condities.

Het gevolg is, dergelijke opvangadressen leven slechts 5 jaar of zelfs nog korter. Men
bezwijkt onder de enorme opvang druk, werkzaamheden en niet vergeten kosten en
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wetmatige verplichtingen. Men kan het uiteindelijk financieel niet meer redden, de dieren en
verblijven gaan achteruit qua verzorging, De RVO, NVWA of LID komt om de hoek kijken.
Legt maatregelen op waar men niet aan kan voldoen. Dergelijk opvangadressen worden
opgedoekt. Vaak tegen de honderd schildpadden met vaak een groot aantal zieken met alle
risico's en kosten van dien. Wij hebben dit een aantal keren meegemaakt. Geld om de
kosten van opvang te dekken is er niet. Wij nemen zulke gevallen dan maar kostenloos op.
Teneinde te voorkomen dat deze dieren worden gedumpt of in verkeerde handen terecht
zullen komen. Vaak in de vorm van permanent buiten verblijven in vijvers!

Dergelijk beginnersfouten zijn ooit ook door ons gemaakt. Inmiddels zijn wij een
professionele organisatie. Dat lukt simpelweg niet iedereen! Wij zijn altijd blij met kleine
opvanginitiatieven en streven altijd naar een goede samenwerking.  Zij zijn ook belangrijk in
onze landelijk dekkend netwerk. Zij zijn de tussen locaties voordat de schildpadden naar ons
worden vervoerd. Het vervoer wordt tevens in eigen beheer gedaan. Deze locaties
controleren wij dan ook en bevatten maximaal 10 exemplaren.

Doelstellingen

De belangrijkste speerpunten van de stichting zijn
OPVANG - EDUCATIE - PREVENTIE en NATUURBESCHERMING

Beeldvorming.

De stichting bestaat anno febr 2019 uit een opvangcentrum met meer dan 1000m2
binnenruimte. Uitzonderlijke grote verblijven voor de dieren. Daarnaast is er meer dan
1300m2 buitenruimte, welke t.z.t. voor de schildpadden zal worden ingericht. De opvang
huisvest ruim 1100 schildpadden in 26 verschillende soorten. Er is ruimte voor ongeveer
5000 schildpadden. Voor soorten die wetmatig mogen worden herplaatst, zoekt de opvang
zoveel mogelijk naar herplaats adressen. Welke overigens wel aan duidelijke eisen moeten
voldoen. De opvang vangt jaarlijks meer dan 600 gevonden schildpadden op. Slechts 20%
tot 30% blijft in leven. De meeste gevonden dieren zijn in erg slechte conditie. Ondanks alle
medische zorg zijn deze dieren niet meer te redden. De opvang geeft alleen opdracht voor
euthanasie bij ondraaglijk lijden. Indien er andere medische mogelijkheden zijn, zullen deze
altijd worden ingezet. De ervaring leert dan ook vaak voor welke toepassing er moet worden
gekozen.

Permanente opvang.

Wij bieden permanente opvang voor gevonden of gedumpte schildpadden. De meeste
gevonden schildpadden behoren tot verboden soorten en mogen niet meer worden
herplaatst. Deze dieren genieten een oude dag voorziening in onze opvang. Ook hebben wij
een mogelijkheid om deze verboden dieren bij Dierentuinen onder te brengen. Dit is in het
verleden dan ook al eens voorgekomen bij Burger Zoo. Echter is er weinig tot geen vraag
hierin, aangezien het een veel voorkomende soort is. Overige soorten proberen wij actief
binnen de wettelijke kaders te herplaatsen.
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Educatie en Voorlichting (preventie).

Wij geven educatie en raden het houden van schildpadden af. Mensen die reeds
schildpadden bezitten kunnen bij ons veel informatie krijgen, van inrichting tot voeding en
zelfs als eerste hulp bij medische zaken. Ook herplaatsing van dieren kan aan de orde
komen. Wij verhandelen geen dieren en voeren geen kweekprogramma’s.

Het is belangrijk voorlichting te geven aan doelgroepen zoals kinderen van de basisschool,
wat de verzorging van een schildpad zoal inhoud. Middels bezoeken van scholen en de
openstelling van ons opvangcentrum voor maximaal 6 dagen per jaar, proberen wij te
adviseren om een schildpad niet als huisdier te nemen. Daarnaast organiseren tweemaal
per jaar een open dag voor het grote publiek. Op deze open dagen komen meestal meer
dan 1000 bezoekers.

Natuurbehoud en Natuurbescherming.

Steeds meer schildpadden worden zonder pardon in onze Nederlandse natuur gedumpt. Het
gevolg is ten eerste dat deze schildpadden het niet zullen overleven en minstens vijf jaar
bezig zullen zijn met sterven. Ten tweede zal de Nederlandse natuur op ten duur grote
schade oplopen. Een schildpad hoort immers niet thuis in de Nederlandse natuur!
Dumpingen vinden vaak plaats nabij grote Steden, stadsparken en recreatieplassen in en
rondom stedelijke gebieden. Uit onderzoek blijkt dat hier minder kikkers en padden
voorkomen. Deze worden namelijk makkelijk bejaagd door schildpadden.

Handels- en verkoopbeperking.

Het is belangrijk dat steeds meer dierenwinkels, handelaars en kwekers zich gaan beseffen
dat de handel in schildpadden drastisch verminderd moet worden. Er moeten duidelijke
richtlijnen komen dat deze dieren niet in een opwelling moeten worden verkocht, o.a. gezien
de hoge leeftijd die deze dieren kunnen bereiken. Ons doel is deze handelaren te benaderen
om te stoppen met de verkoop, of te voorzien van de juiste informatie welke aan een
mogelijke koper kan worden overhandigd. Kweken op basis van soortbescherming zijn wij
het uiteraard mee eens, maar dan wel via een dierentuin of vergelijkbare instelling. De
afgelopen jaren hebben wij diverse verkoopkanalen kunnen bereiken met het verzoek te
stoppen met de verkoop van schildpadden. 1 op 3 zijn hierna gestopt. Ons doel is de
komende jaren grotere ketens aan te sporen hiermee stoppen.

Geboortebeperking.

Zoals gezegd kweken wij in de opvang niet. Schildpadden leggen altijd eieren. Wij zorgen
ervoor dat deze eieren worden verwijderd, of zorgen voor condities waarin eieren onmogelijk
kunnen uitkomen. Wij geven geen kweek adviezen, ten eerste omdat wij hier op tegen zijn.
En ten tweede omdat wij hier totaal geen ervaring mee hebben.  Soortbescherming is
voorbehouden aan experts, en niet aan particulieren. In de opvang wonen niet heel
bijzondere soorten in het kader van soortbescherming.. Mocht dit echter ooit wel voorkomen
en uit het kader van soortbescherming, dan staan wij open voor uitwisseling met alleen
erkende organisaties.
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Dierenbescherming.

Steeds meer schildpadden die worden gevonden in de Nederlandse natuur worden gewond,
vaak ernstig verminkt, aangereden, of volledig uitgehongert aangetroffen. Hetzij door
aanrijdingen op wegen of door aanvallen van dieren uit de natuur! Denk hierbij aan
roofvogels, vossen e.d. Daarnaast is het allerbelangrijkste gegeven dat schildpadden
langzaam uithongeren. Aangezien schildpadden exoten zijn en moeten leven in een koud
klimaat, verbruiken zij enorm veel energie. Zij teren dan ook langzaamaan in op hun
reserves. Dit is een zeer pijnlijk proces met de dood als gevolg! Voeding wat de
schildpadden kunnen vinden is schaars, eenzijdig en kan moeilijk verteerd en of opgeslagen
worden door de relatief lage temperaturen. Alleen in hartje zomer kan een exoot prima
overleven. Echter duurt dit maar kort in Nederland. Te kort om genoeg reserves voor de
winter op te bouwen…. De schildpadden die we vaak als gevonden binnen krijgen, zijn vaak
al zeer zwak en ziek. Vaak hebben zij zelfs hun spieren al verbruikt. Deze dieren hebben
dan ook al jaren buiten gezeten. De meeste schildpadden houden het slechts 5 a 6 jaar vol
in ons klimaat. Deze dieren moeten worden opgevangen onder juiste omstandigheden, dus
niet in grote buitenvijvers! hiervoor is het alleen mogelijk om opvang aan te bieden in een
beschermde omgeving zoals een schildpaddenopvangcentrum in combinatie met medische
voorzieningen. Ons opvangcentrum in Harkema voldoet hier aan en willen dit blijven
voortzetten, uitbreiden en verbeteren om de dieren zo natuurgetrouw te huisvesten.  De
soorten (zaagrug en muskus) die op dit mogen worden verkocht zijn nog tropischer dan hun
voorgangers, de geelbuik en rood- en geelwang. Deze zullen niet of nauwelijk worden
teruggevonden in de natuur. Het toekomstbeeld laat dan ook zien dat de aantallen op te
vangen schildpadden in de toekomst zal afnemen. De schildpadden die dan nog binnen
komen, zijn kleiner en makkelijker op te vangen en te herplaatsen.

Duurzaamheid.

Qua duurzaamheid houdt de stichting rekening met de steeds groeiende energiebehoefte.
Daarom houden wij rekening met verlichting schema's en heeft de opvang een eigen
zonne-energiesysteem van 12000 KWH. Daarnaast gebruiken wij waar mogelijk
energiebesparende pompen en verlichting. Aangezien de know how bij de opvang zelf
aanwezig is, zullen wij elk jaar maatregelen nemen om betaalbaar de energiebehoefte
verminderen.

De opvangt verbruikt jaarlijks meer dan 50.000KWH aan elektriciteit en 20.000 m3 aan gas.

Know How.

Een hele belangrijke factor binnen de opvang is de onmiskenbare kennis die aanwezig is.
Een aantal vrijwilligers inclusief de beheerder kunnen vrijwel alles in eigen beheer uitvoeren.
Dit is iets wat enorm in de kosten scheelt, wij hoeven eigenlijk nooit externe kennis of
expertise in te huren. Er is kennis op gebied van, Bouw, ICT, Electra, Verwarming, Biologie,
Medische kennis, Financieel, Juridisch, Marketing en Reclame. Kortom het hele scala om
een volwaardige onderneming te runnen en meer!
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Nieuwe schildpadden

Nieuwe schildpadden komen in de opvang volgens een strenge vaste procedure. Stap 1 is
de registratie van de schildpad in het registratiesysteem. Hier wordt bepaald of de schildpad
mogelijk een gevaar is voor de populatie. Dit ivm parasieten of bacteriën. Aan de hand van
deze beoordeling worden schildpadden uit voorzorg behandeld met medicatie. Alle
schildpadden worden sowieso 14 dagen in pre-quarantaine gezet. Na deze periode wordt
bekeken of de schildpad samen bij de andere schildpadden kan worden uitgezet of dat deze
nog in quarantaine moet worden gehouden.

Social media en Media

De opvang is tevens actief op social media. En heeft hier een adviserende rol. De opvang
mengt zich echter niet in openbare discussies. En verzoekt in dergelijk gevallen direct en
persoonlijk contact met ons op te nemen. Deze tactiek werkt voor ons het beste. Wij
gebruiken social media om het wel en wee van de opvang te tonen aan onze volgers en
velen ook donateurs. Daarnaast worden deze kanalen ingezet voor, educatie, reclame en
fondswerving. De opvang is regelmatig actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Via de reguliere Media is er regelmatig aandacht van de Lokale TV Omrop Fryslan en
RTV30, daarnaast hebben wij bijdragen geleverd aan SBS6 en RTL4 en kranten zoals de
Leeuwarder Courant, het AD en de Telegraaf, en natuurlijk ook de lokale kranten en
nieuwssites. Wij hebben inmiddels goede contacten hiermee opgebouwd. Wanneer wij deze
media nodig hebben dan is een telefoontje of mailtje voldoende.

Veterinaire zorg

De tweedelijns veterinaire zorg is uitbesteed aan Dierenziekenhuis Drachten. Dierenarts Dr.
Anton Beyer is onze vaste dierenarts. Dhr. Beyer heeft zich nader toegelegd tot de
kromsnavels en reptielen zoals schildpadden. Gerard van der Wijk heeft schriftelijk
toestemming om bepaalde eerste hulp handelingen zelfstandig uit te voeren. De opvang
heeft een behandelingsprotocol en heeft voldoende voorraad aan medicatie om bij grote
ziekte uitbraken direct te kunnen ingrijpen. Daarnaast is er in de opvang een dierenarts
ruimte met materialen aanwezig om behandelingen uit te laten voeren. De opvang bestaat
uit een Pre-quarantaine, een short stay quarantaine en een long stay besmettingsgevaar
quarantaine. Er is veel kennis en eigen materiaal en medicatie om de meest voorkomende
behandelingen uit te voeren. Teneinde zo weinig mogelijk extra dierenartskosten te maken.
Alle behandeling worden conform wetgeving en eigen overzicht gedocumenteerd in ons
eigen ontwikkeld registratiesysteem.,

Registratiesysteem

De opvang maakt gebruik van een registratiesysteem wat door de beheerder zelf is
ontwikkeld. Het systeem is via elke computer, telefoon of tablet te benaderen via internet.
Conform de AVG wetgeving, is het systeem alleen te bereiken middels goed beveiligde
technieken. De beheerder heeft alleen inzicht in persoonlijke gegevens. Overige
medewerkers zien alleen noodzakelijke gegevens. In dit systeem worden alle schildpadden
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geregistreerd en genummerd met een uniek registratatienummer. Dit registratienummer
staat los van het chipnummer.

Inkomstenbeleid.

Er worden inkomsten gegenereerd uit donateurs, giften, particuliere inbreng schildpadden,
vakantieopvang schildpadden, verkoop schildpadden voeding via internet, entree heffen
voor toegang opvang op kijkdagen en de verkoop van verkregen kunst schildpadden tijden
de open dagen. De Stichting is gezond en kan zich financieel redden.

De Stichting is BTW plichtig gesteld en doet hiervan elk kwartaal aangifte.
Werkzaamheden welke onder de BTW plicht vallen.

- permanente opvang
- vakantieopvang
- verkoop tijdens open dagen
- entree heffen tijdens open dagen
- verkoop schildpaddenvoeding via internet

Inkomsten zonder BTW en verder onbelast.

- Alle donaties zonder tegenprestatie

De stichting draagt elk kwartaal de BTW af minus verrekening aan de te ontvangen BTW.

- Inkoop voeding
- Inkopen divers
- Energie
- Huur
- Medische zaken etc.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt Algemeen nut beoogde instelling
(ANBI)

Alle giften/donatie’s (werkzaamheden zonder tegenprestatie) van onze donateurs zijn vrij
van belasting.

Een actuele specificatie van onze inkomsten en uitgaven vindt u op:
https://www.schildpaddenopvang.nl/publicatie-financiele-cijfers
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Financiële Administratie.

De administratie wordt gezamenlijk bijgehouden en gecontroleerd door de bestuursleden.
De administratie is door elk bestuurslid altijd actueel te raadplegen. Er vinden geen contante
transacties plaats. Uitgezonderd donatiebussen welke verzegeld zijn. Elke storting is te
herleiden en wordt door minimaal twee bestuursleden uitgevoerd.

De stichting is door de Belastingdienst BTW plichtig gesteld. Tevens is de stichting
gekenmerkt als Algemeen nut beoogde instelling (ANBI) En voldoet vanaf de oprichting aan
alle eisen.

De dagelijkse inkoop en verkoop rust op de verantwoordelijkheid van de beheerder,
wekelijkse controle en overleg vindt plaats door de penningmeester.

Conform de eisen van een ANBI moeten wij onze cijfers openbaar publiceren. Als
transparante organisatie doen wij dat dan ook graag. De gegevens zijn op te vragen via de
volgende link:
https://www.schildpaddenopvang.nl/publicatie-financiele-cijfers

Facturatie aan Gemeenten

Gevonden schildpadden worden gefactureerd aan de gemeente waar het dier gevonden is.
Dit volgens het Burgerlijk wetboek, Wet Dieren, huisdierenbeleid sectie zwerfdieren. Een
schildpad is en blijft een dier wat ooit een eigenaar heeft gehad. Schildpadden komen
namelijk van nature niet voor in Nederland. Wij behalen met deze methode veel succes
echter kost dit vaak veel inspanning. Maar met een jurist als vrijwilliger, lukt dit altijd.

Bestedingsbeleid.

De bestedingen zijn gerelateerd aan de voeding, medische kosten van de dieren en de huur
van ons onderkomen, daarnaast verbruiken wij veel energie en zijn hier de meeste kosten
aan gewijd (exploitatiekosten). Het overige ontstane vermogen wordt maandelijks wordt
geïnvesteerd in de opvang zelf. (vergroten opvangcapaciteit en verbeteren verblijven)  Wij
groeien dan ook langzaam met de vraag mee. Daarom houden wij voorlopig geen begroting
aan. Omdat ook ons financieel administratiesysteem altijd actueel is, kunnen wij op korte
termijn bepalen welke werkzaamheden binnen budget kunnen worden uitgevoerd. Wanneer
wij eenmaal alle basisvoorzieningen op onze nieuwe locatie gereed hebben, kunnen wij
gaan reserveren en aan de hand daarvan een jaarlijkse begroting opstellen.

Beloningsbeleid.

Binnen de stichting vindt er geen verloning plaats, de stichting heeft dan ook geen
personeel. De gehele stichting wordt draaiende gehouden door serieuze en enthousiaste
vrijwilligers van jong tot oud!
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Vermogensbeleid.

Het vermogen van de stichting is beschermd tegen toe-eigening van één van de
bestuursleden. Het is onmogelijk gemaakt om transacties te verwerken zonder wederzijdse
toestemming van bestuurders. Bij opheffing van de stichting zullen de tegoeden worden
geschonken aan een stichting met dezelfde doelstellingen. De stichting is op dit moment
geheel financieel gezond, de kosten baten zijn in evenwicht en met eigen ontstane activa
wordt dit gedurende het gehele jaar omgezet naar zoveel mogelijk passiva. Wanneer er
geen grote investeringen meer nodig zijn, zullen wij overgaan tot reserveren.

Toekomstvisie.

Vorige versie toekomstvisie 2014-2017  inmiddels gerealiseerd
Voor de toekomst zijn wij op zoek naar een betere locatie en grotere locatie. Daarnaast
zullen wij ons blijven inzetten om alle schildpadden die dat nodig hebben op te vangen.
Naast onze opvang werkzaamheden geven wij veel educatie en veelal ook preventie, met
een betere locatie kunnen wij beter grotere  groepen bezoekers ontvangen. Ons doel is om
het houden van schildpadden af te raden. Daarnaast houden wij ons bezig om de impuls
aankopen van schildpadden te reduceren. Wij gaan actief op zoek naar dierenwinkels die
nog schildpadden verkopen en proberen hen ervan te overtuigen dat het nog verkopen van
schildpadden uit de tijd is, m.a.w. het kan de dierenwinkel zelfs klanten gaan kosten.

Huidige toekomstvisie 2019 - 2024
Inmiddels heeft de opvang de beschikking over een groot pand. Dat hadden wij 5 jaar
geleden niet durven dromen. Dit dubbel geïsoleerd pand (want dat is belangrijk voor
schildpadden) biedt ruimte voor huisvesting van meer dan 5000 schildpadden. Echter het
grote probleem is dat het pand aangekocht moet worden. Echter is het voor de opvang
onmogelijk deze financiering rond te krijgen. Wanneer het pand wel aangekocht kan worden.
Dan is de opvang voor de toekomst gewaarborgd. De opvang kan zichzelf namelijk prima
financieel redden. Ook het onderhoud van een eigen pand is goed mogelijk met de eigen
vrijwilligers. De kennis is er in overvloed! Daarnaast zal de opvang via eigen inkomsten of
fondsenwerving de nodige verbouwingen en uitbreidingen financieren.
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Inmiddels zijn veel groter wordende soorten schildpadden verboden. Dit is al een goed doel
wat behaald is. Echter de komende jaren zal hier nog uitloop van ontstaan welke allemaal
opgevangen moeten worden. Onze huidige locatie kan deze capaciteit makkelijk aan voor
de minimaal komende 10 a 15 jaar.

Er is voldoende ruimte tot uitbreiding en er zullen steeds minder op te vangen grote
schildpadden komen. De opvang wordt steeds bekender, ontvangt elk jaar meer donaties en
het donateursbestand groeit elk jaar. Samen met onze nieuwe ambassadeur Mieke
Zilverberg, proberen wij de schildpadden problematiek wereldkundig te maken. Er is nog te
weinig begrip voor deze dieren die vaak slecht worden gehouden of nog vaker in een impuls
worden aangeschaft. En vervolgens in onze koude klimaat worden gedumpt. Wij richten ons
er vooral op dat deze dieren ook gevoel hebben!

Voordelen huidige pand

De voordelen van het huidige pand zijn enorm. Ten eerste is het pand, omdat het een oude
supermarkt betreft, dubbel geïsoleerd. Omdat veel soorten schildpadden warm gehouden
moeten worden is dit een absolute pré. Anders zouden er te veel stookkosten optreden met
kans op tocht. Tocht is vaak dodelijk voor schildpadden. Daarnaast heeft het pand een
grootverbruikersaansluiting qua Electriciteit en Gas. Dit betekend dat wij grote hoeveelheden
stroom kunnen afnemen. Dit is voor de toekomst nodig. Hierbij is het voordeel dat wij ook
veel stroom op 1 moment kunnen terugleveren. Omdat het een groot pand betreft is er veel
ruimte voor zonnepanelen. Dit willen wij dan ook in de toekomst meer en meer gaan
inzetten, om ten eerste ons eigen verbruik te compenseren. Het pand heeft een groot
volume, met veel parkeerplaats en buitenruimte. Allemaal voordelen ten aanzien van de
toekomst. Als landelijk opererende organisatie kan je daarnaast niet aankomen zoals bij
onze eerste locatie. Een omgebouwd woonhuis…

VNG Vrijwilligersverzekering

Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de collectieve gemeentelijke VNG verzekering. Alle
vrijwilligers bij de Stichting Schildpaddenopvang Nederland zijn via onze eigen
gemeente Achtkarspelen automatisch verzekerd.

De VNG Vrijwilligersverzekering is praktisch. De gemeente verzekert hiermee in 1 keer alle
vrijwilligers binnen de gemeente. Vrijwilligers uit die gemeente hoeven zelf niets te doen.
Heeft de gemeente de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld? Dan zijn zij automatisch
verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk

Stel, een vrijwilliger uit een verzekerde gemeente doet vrijwilligerswerk in een andere
gemeente. Dan is de vrijwilliger verzekerd op de polis van de gemeente waarin de
organisatie waarvoor hij het werk doet, gevestigd is. Heeft deze gemeente geen
Vrijwilligersverzekering gesloten? Dan is de vrijwilliger via de gemeente waarin hij woont
verzekerd. De vrijwilliger die in een gemeente woont die de VNG Vrijwilligersverzekering
heeft gesloten, is altijd verzekerd. Ook als de vrijwilliger werk doet voor een gemeente die
deze verzekering niet heeft.
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De VNG Vrijwilligerszekering is voor alle vrijwilligers van de gemeente. Vrijwilligers doen het
werk vanuit een collectief, op vrijwillige basis. Ze krijgen er geen geld voor. Vrijwilligers doen
het werk voor anderen en/of voor de samenleving. En ze dienen er een maatschappelijk
belang mee. Vrijwilligers hoeven niet apart voor de verzekering aangemeld te worden. Ze
hoeven ook niet te worden geregistreerd. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn zo
automatisch verzekerd.

Secundaire dekking
Heeft een vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG
Vrijwilligersverzekering waarop de vrijwilliger deze schade kan melden? Dan gaat die andere
verzekering voor. Het maakt daarbij niet uit wanneer die verzekering gesloten is. Dat
bedoelen we met ‘secundaire dekking’. Die secundaire dekking geldt voor alle
verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering.
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