Beleidsplan Stihtnn nelopvann Roosendaal e.o.
Doelstellinn
Doelstelling Egelopvang
Stichting Egelopvang Roosendaal e.o. is opgericht met de doelstelling zieke, gewonde of
moederloze egels tijdelijk op te vangen en te verzorgen totdat zij hersteld zijn en gezond kunnen
worden uitgezet in de natuur.

Aitviteiten
Opvang inheemse dieren
De verzorging van egels bestaat uit:
 Voeding, soms met de hand
 Wegen
 Verwijderen van uitwendige parasieten
 Toedienen van medicijnen
 Wondverzorging
 Indien nodig bezoek aan de dierenarts, mestmonsters opsturen
Daarnaast dienen de hokken en bijbehorende benodigdheden dagelijks te worden verschoond.
Registratie, boekhouding en andere administratie zijn ook standaardbezigheden. In de huidige
situatie worden er per jaar rond de 300 egels gebracht.
Vervoer
De hulpbehoevende egels worden meestal naar de opvang gebracht door mensen die ze hebben
gevonden of door de dierenambulance.
Het transport van de egelopvang zelf (ongeveer 4000km per jaar) bestaat uit:
 Vervoer van en naar de dierenarts
 Voer en andere benodigdheden halen
 Egels ophalen en wegbrengen naar de gesloten tuinen
 Van en naar de locatie van lezingen
 Van en naar bijeenkomsten van samenwerkende organisaties (Fauna Opvang Brabant,
stichting Dierenlot etc.)
 Van en naar de braderieën (met mee te nemen spullen)
 Wegbrengen van afval naar de milieustraat
Administrate
 registratie van de binnengekomen egels (vindplaats, gegevens van de vinder etc.)
 registratie van de voortgang van de egels
 aanvraag van de ontheffing
 opstellen van de notariële akte
 registratie van giften en donaties, donateurs en sponsors
 het opstellen van nieuwsbrieven
 boekhouding

Onderhoud
Het onderhoud waar de egelopvang in moet voorzien bestaat uit het volgende:
 schoonmaken en ontsmetten en indien nodig vervangen van de kooien
 schoonmaken van de voer- en drinkbakjes
 wassen van de handdoeken
 krantenpapier aanvullen en vervangen
 onderhouden van de opvangruimtes
Communicate
De egelopvang doet veel aan communicatie en educatie:
 de website wordt steeds geactualiseerd en van meer informatie voorzien
 nieuwtjes op Facebookpagina
 contact met lokale kranten
 lezingen voor schoolkinderen
 nieuwsbrieven aan donateurs, sponsors en mensen die een egel hebben gebracht
 bedankbrieven aan donateurs en bij giften
 brieven over de voortgang van de gebrachte egel
 braderieën
Samenwerking
Samenwerking met andere opvangcentra is belangrijk voor kennisuitwisseling en voor de eerste
opvang van bepaalde soorten. Eekhoorns en marterachtigen die naar de egelopvang gebracht
worden, krijgen in ons centrum de eerste opvang en gaan daarna door naar het revalidatiecentrum in
Zundert. Vogels mogen in de egelopvang niet worden opgevangen, ook niet tijdelijk. Deze worden
direct doorgestuurd naar het opvangcentrum in Zundert. Wanneer de egelopvang meer egels binnen
krijgt dan er kunnen worden opgevangen, worden deze naar het egelopvangcentrum in Zoetermeer
gebracht. Verder vindt er informatieuitwisseling plaats tussen de verschillende opvangcentra in
Nederland en wordt er samengewerkt met de verschillende dierenambulances. Ook met de
dierenambulances wordt kennis uitgewisseld over de eerste opvang die zij moeten verlenen.
Daarnaast is het belangrijk dat zij administratie over de gegevens van de vinder bijhouden, met
name in geval van vergiftiging en moederegels of moederloze babyegels. In de samenwerking is
sinds 2014 ook een rol weggelegd voor de stichting Fauna Opvang Brabant, waarin we deelnemen
aan het bestuur. Het doel van deze stichting is het bevorderen van samenwerking tussen de
verschillende opvangcentra en het bevorderen van de financiële zelfstandigheid van de centra.
Fondsenwerving
Fondsenwerving wordt een steeds groter aandachtspunt. Door middel van nieuwsbrieven en
bedankbrieven, de website en de Facebookpagina, lezingen en door contact te zoeken met lokale
media, heeft de egelopvang al grotere bekendheid gekregen bij de mensen uit de regio. Hierdoor
heeft de egelopvang een relatief stabiel aantal vaste donateurs. Om ook grotere donaties te kunnen
stimuleren, wil de egelopvang een ANBI status aanvragen. Daarnaast zullen ook vrijwilligers
ingezet gaan worden specifiek voor de fondsenwerving.

Inzet personeel en middelen

Urenraming
 Al het werk voor de Egelopvang wordt gedaan door de 41 vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die
helpen bij de verzorging in de opvang zelf (13) en vrijwilligers met gesloten en open tuinen
(28).
 Verzorging: 3-6 uur per dag, afhankelijk van het rustige (winter) of drukke seizoen (zomer). In
herfst en winter gaan veel egels naar gesloten tuinen voor de winterslaap. Ook in de opvang zelf
zijn er dan weinig egels die in de winter geheel wakker blijven. In de zomer kan het vooral druk







worden als er baby-egels binnen komen. Het verzorgen van deze egeltjes kost zeer veel tijd,
omdat zij vaak en met de hand gevoerd moeten worden.
Uitzetten van de egels in de natuur: +/- 1 uur per egel.
Administratie: 4-5 uur per week.
Lezingen: 3 uur per lezing. Per jaar worden minimaal 4 lezingen gegeven. Deze lezingen
worden op het moment over het algemeen gegeven voor kinderen van de basisschool.
Braderieën: 15.5 uur per keer, inclusief voorbereidingen. Gemiddeld is de egelopvang 4 keer per
jaar bij een braderie met een kraampje aanwezig.
Overige (naar de dierenwinkel, sligro en dierenarts): 2-3 uur per maand.

Middelen
Materiaal waar de egelopvang mee werkt:
- hamster- en caviabakken binnen, konijnenhokken en egelhuizen buiten
- inbouwkooien binnen
- reismandjes (voor naar de dierenarts, voor het ophalen van egels en voor het
uitzetten van de egels in de natuur)
- voer- en drinkbakjes en bewaardozen voor voer
- handdoeken en egelslaapzakken
- kranten en krantensnippers
- vuilnisbakken en kliko’s
- weegschalen
- warmtematten
- ventilatoren
- schoonmaakspullen: emmers, doeken, handschoenen, schoonmaakmiddelen,
ontsmettingsmiddelen, wasmiddelen
- medicijnen, zoals antibiotica, ontwormingsmiddelen en O.S.R (zout-suiker
oplossing)
- voer: kattenmelk, Esbilacmelk, kattenvoer (zacht voer en brokjes), gedroogde
meelwormen

