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Inleiding   

 

Egelbescherming Nederland (EBN 1997) en Eekhoornopvang Nederland (EHN 1992) werken al jaren intensief 
samen. Zowel de egel als de eekhoorn is een zoogdier die in Nederland nog relatief algemeen voorkomt en 
gedeeltelijk hun leefgebied delen. Samenwerking biedt dan ook vele voordelen. De gelden kunnen voor beide 
diersoorten ingezet worden en veel werk kan gelijk voor beide organisaties verricht worden.  
 
De focus van het werk van beide organisaties is in eerste instantie gericht geweest op de dieren die, 
voornamelijk door menselijk handelen, in nood geraakt waren en hulp nodig hadden. De populatie stond nog 
niet zo extreem onder druk als anno 2021 en het leefgebied was minder aangetast. 
Wereldwijd is vastgesteld dat in de afgelopen 50 jaar de biodiversiteit met 80% is afgenomen. In Nederland 
geldt dit ook voor de populatie van de egels en de eekhoorns.  
Dit is de aanleiding waarom EBN en EHN hun opvangtaken overgedragen hebben aan twee nieuwe stichtingen. 
Deze zijn ontstaan met alle hulp en middelen van EBN en EHN en dragen nu de zorg voor gewonde, zieke en 
verweesde dieren. 
Preventie, advies, ontwikkelen beschermingsproducten, onderzoek, ondersteuning van opvangcentra en 
dierenartsen, samenwerking met (buitenlandse) dierenbeschermingsorganisaties en gemeenten, de landelijke 
taken die wij al jarenlang uitvoeren, medisch onderzoek en publieksvoorlichting vormen nu het pakket aan 
taken waar de beide stichtingen zicht op richten. 
  
Het behoud van ons wildlife en hun leefgebied is een taak van burgers en gemeenten. De tuinen en het groen 
om ons heen weer leefbaar maken kan ons wildlife daadwerkelijk toekomst geven.  
 
Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de natuur en het welbevinden van de daarin levende dieren. Door de 
enorme, elkaar vaak tegensprekende, informatie is er grote behoefte aan duidelijke, praktische instructies en 
oplossingen.  
 
In de afgelopen decennia zijn EBN en EHN uitgegroeid tot de expertisecentra op het gebied van de egel en de 
eekhoorn. Hierdoor kunnen wij bij uitstek voldoen aan de enorme vraag naar professioneel advies en 
ondersteuning. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Jenny Kleve 
Voorzitter.  
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1. Missie en doel  

 

EBN en EHN komen op voor de in het wild levende egels en eekhoorns en hun leefgebied. Zij richten zich 
primair op Nederland maar ondersteunen incidenteel opvangcentra en particulieren wereldwijd.  
Dit doen zij samen met mensen en organisaties die het behoud van de natuur belangrijk vinden. Zo dragen wij 
bij aan de biodiversiteit en het behoud van ons wildlife en hun leefgebied. 
 

1. Leefgebied vergroten van de egel en de eekhoorn: Onze missie is dat er in elke tuin weer ruimte en 
aandacht komt voor de dieren zodat het leefgebied van de dieren weer groter wordt. Dit willen wij 
bereiken door mensen te informeren om met de juiste materialen en kennis om te gaan met die 
dieren in hun directe omgeving.  

2. Ontwikkelen hoogwaardige onderkomens en voedselplekken: de egel is populair geworden, waardoor 
veel inferieure producten op de markt zijn. Door producten te ontwikkelen die wel geschikt zijn voor 
de dieren kunnen zij daadwerkelijk geholpen worden. Daarnaast stellen wij bouwtekeningen ter 
beschikking zodat deze producten voor iedereen ter beschikking staan. 

3. Groenbeheer omzetten in natuurbeheer: voor gemeenten is de nadruk de laatste decennia komen te 
liggen op zo goedkoop mogelijk het groenbeheer uit te voeren. Gelukkig begint daar ook op zeer 
kleine schaal verandering in te komen. Vaak doordat er druk vanuit de burgers uitgeoefend wordt. 
Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan concrete oplossingen en informatie. 

4. Snel en adequaat handelen bij een dier in nood: dieren in nood hebben behoefte aan snelle en 
professionele zorg. Middelen en informatie hoe te handelen bij het vinden van een dier in nood voor 
zowel particulieren als gemeenten die daarmee het meeste in aanraking komen. 

5. Professionele medische zorg: er is veel kennis vergaard over de medische zorg van egels en eekhoorns 
maar deze is niet gebundeld en voor elke dierenarts en opvangcentrum beschikbaar. Door deze te 
bundelen en uit te geven, willen wij in deze lacune voorzien. 

 

 

 

 

1.1 Uitgangspunten 

 
Vele organisaties richten zich in brede zin op de biodiversiteit. Voor EBN en EHN geldt dat zij altijd vanuit het 
behoud van de egel en de eekhoorn en hun leefgebied zullen werken. Daar horen ook hun voedselbronnen bij 
en een verandering van gedrag bij burgers en gemeenten. Dit zijn dan ook de beoogde doelgroepen, naast de 
dierenartsen en andere opvangcentra.  
 
EBN en EHN hebben geen winstoogmerk. 

2. Huidige situatie 

 

Anno 2021 staan de organisaties voor een grote reorganisatie. Het verleggen van de focus van opvang naar 
expertisecentrum zal tijd kosten. Vooral omdat EBN zeer actief de nieuwe opvang in Huizen en andere 
opvangcentra ondersteunt.  
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Naast het aanpassen van alle beschikbare informatiebronnen, zal ook een grotere werk- en distributieruimte 
gerealiseerd moeten worden.  
Na het jarenlang opnemen van wel meer dan 20.000 gewonde en zieke dieren zal ook de interne organisatie 
een aantal veranderingen ondergaan.   
 
De doelen die wij ons stellen zijn ambitieus maar noodzakelijk om de egel en de eekhoorn toekomst te bieden. 
 

 

 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 

 

Het geven van adviezen aan burgers en gemeenten, ondersteunen van opvangcentra en dierenartsen, het 
ontwikkelen van producten en de landelijke taken, horen bij de doorlopende werkzaamheden van de beide 
stichtingen. De vraag hieraan neemt elk jaar toe en legt een groot beslag op onze organisatie. 

  

2.2 Natuurbeschermingsprogramma 2021-2024  

 

  

1. Biodiversiteit bevorderen 

 

In de afgelopen decennia is de biodiversiteit in Nederland drastisch afgenomen (in de afgelopen 50 
jaar met 80%). Zonder leefgebied en gedragsverandering bij gemeenten en particulieren, overleeft ons 
wildlife deze eeuw niet. Er blijkt een enorme behoefte bij particulieren en gemeenten te zijn om 
praktische informatie over het juiste egelhuis, een goede voederplek, de juiste beplanting, hoe te 
handelen als je een gewond dier vindt etc. 
 
EBN experimenteert met diverse egelhuizen en materialen om zo tot het best functionerende egelhuis 
en voederhuis te komen. Met CJ Wildbirds werken we intensief samen en daar wordt op dit moment 
het nieuwste model ontwikkeld.   
 
Middels diverse informatieve folders op maat, met praktische informatie per onderwerp, willen wij 
zorgen dat er op de juiste wijze met de dieren en hun omgeving omgegaan wordt. Daarnaast geven wij 
op grote schaal adviezen op maat, omdat elke situatie uniek is.  

 

  

2. Ondersteunen van egelopvangcentra en dierenartsen 

 

Al jaren ondersteunen wij andere opvangcentra met de problematiek waar een opvang tegenaan 
loopt. Vaak is dit op bestuursniveau, medische ondersteuning en puur van praktische aard in de vorm 
van tips en ideeën. Helaas verdwijnen opvangcentra vaak omdat ze een onderdeel niet aan kunnen. 
EBN en EHN kennen de problematiek uit eigen ervaring en staan met raad en daad de opvangcentra 
bij.  
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Uitgangspunt zal altijd zijn dat de opvang zelfstandig moet kunnen draaien, maar hulp bij het opzetten 
van een stichting, het opzetten van een eenvoudige financiële administratie, het omgaan met 
conflicten etc. kan een opvang net dat zetje geven waardoor ze verder kunnen. Stichting DierenLot 
ondersteunt de opvangcentra bij het benaderen van gemeenten en provincies en het werven van 
fondsen, dus op dat gebied bieden wij geen ondersteuning.  
Daarnaast ondersteunen wij dierenartsen die in hun praktijk geconfronteerd worden met egels of 
eekhoorns waar zij vaak onvoldoende ervaring mee hebben. Welke behandeling, welke medicijnen en 
in welke hoeveelheid deze gegeven moeten worden voor een goede behandeling van de dieren. 

 

  

3. Professionalisering medische behandeling egels en eekhoorns 

 

De meeste opvangcentra in Nederland zijn net zo ontstaan als ooit de opvang van EBN: thuis in de 
garage met een enorme inzet van de beheerders. Doordat het vooral eilandjes zijn die dag en nacht 
bezig zijn met de verzorging van de dieren, is er weinig tijd om te ontwikkelen en de medische zorg en 
dagelijkse verzorging op een hoger niveau te brengen.  
EBN en EHN hebben i.s.m. diverse dierenartsen, het RIVM, het DWHC en andere onderzoekers, hard 
gewerkt aan deze zorg te professionaliseren.  
 
Door het uitgeven van handleidingen en een medisch handboek zullen wij onze kennis delen met 
zowel dierenartsen als opvangcentra. 
Door continue wetswijzigingen op het gebied van de diergeneeskunde zal dit proces een paar jaar in 
beslag nemen. Dierenartsen staan onder enorme druk en kunnen zich geen enkele fout veroorloven, 
dus elke letter in dit handboek moet verantwoord zijn. Natuurlijk voor de dieren, maar ook voor de 
dierenartsen en de medische verzorgers in de opvangcentra. Ook dient dit handboek daarnaast heel 
praktisch te zijn omdat beheerders en vrijwilligers vaak weinig kennis van medische zaken hebben. 
 

  

4. Landelijke taken en advies op maat 

 

EBN en EHN vervullen al jaren een aantal landelijke taken zoals het bijhouden van alle adressen en 
telefoonnummers van alle opvangcentra en dierenambulances in Nederland. Daarnaast 
beantwoorden wij vragen uit heel Nederland van burgers, gemeenten en dierenartsen. Het aantal 
verzoeken om hulp stijgt elk jaar door het tekort aan opvangplaatsen en het ontbreken van goede 
informatie. 
 
  

5. Egelziekte 2020 en ander medisch onderzoek 

 

EBN heeft in 2020 de Werkgroep Egelziekte 2020 in het leven geroepen toen in België en vervolgens in 
Nederland, een zeer besmettelijke ziekte uitbrak waar egels in groten getale aan overleden. Helaas is 
er nog steeds onvoldoende bekend over deze ziekte. Dit is een goed voorbeeld dat de conditie en 
gezondheid van dieren aangetast is, waardoor er ook onder de egels nu dit soort ziektes uitbreken. Dit 
vereist een nauwe samenwerking met dierenartsen, onderzoekers en politiek om te komen tot een 
goede behandeling van de ziekte, het vaststellen van de oorzaak van de ziekte en het liefst het 
ontwikkelen van een vaccin. Helaas is de politiek niet geïnteresseerd en zijn gelden moeilijk te 
verkrijgen. 
 
Maar dankzij deze werkgroep is er wel een goede behadelingsmethode ontwikkeld waarmee egels die 
nog in het beginstadium van de ziekte worden binnengebracht, goed behandeld kunnen worden. 
Zwaar aangetaste egels zijn nog niet te genezen. EBN zal zich blijven inzetten zodat onderzoek, hoe 
moeizaam ook, voortgezet zal worden. 
 
EBN en EHN werken op meerdere fronten samen met het RIVM, het DWHC en de faculteit van 
diergeneeskunde te Utrecht en Antwerpen bij hun onderzoek. 
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6. Wildlife Transport Rescue Kit en andere campagnes 

 

COVID-19 en de uitbraak van de Egelziekte 2020 heeft de mensen huiverig gemaakt om zieke en 
gewonde dieren op te pakken. Hiervoor heeft EBN de WTRK ontwikkeld. Deze Kit zorgt dat mensen 
veilig voor mens en dier, gewonde en zieke dieren naar de dichtstbijzijnde opvang kunnen brengen. 
Deze Kit is geschikt voor kleine- tot middelgrote dieren. Grote dieren zoals vossen, dassen en ook 
slangen kunnen mensen beter alleen melden en wachten tot de dierenambulance gearriveerd is. Deze 
informatie zijn wij aan het verzamelen op onze speciale website: www.toekomstvoordieren.nl. Als alle 
informatie verzameld is zal de Kit gelanceerd worden zodat op grote schaal deze Kit verspreid kan 
worden en dieren sneller en veiliger geholpen kunnen worden. 
 

 

 

 

Ondersteuning en voorwaarden 

 
1. Aanpassing website en systemen 

Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren, dient er geïnvesteerd te worden in onze websites, 
softwarepakketten en automatiseringssystemen. Denk aan MOLLIE, Mailchimp e.d.  
PR en marketing zijn noodzakelijk (o.a. via social media) om het publiek te bereiken en te betrekken bij 
ons werk.  
 

2. Personeel en vrijwilligers 

Het ambitieniveau ligt hoog en voor de uitvoering hiervan zijn wij onderbemand. Er wordt vooral 
gewerkt met vrijwilligers en stagiaires (EBN is een erkend leerbedrijf). Deze mensen moeten wel 
begeleid en opgeleid worden. Dit vereist een uitbreiding van de personeelscapaciteit.   
Voor projecten en campagnes zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met vrijwilligers eventueel 
aangevuld met zzp’ers. 

 

3. Kantoorruimte, opslag en distribueerruimtes 

Het pand aan de Landweg heeft een klein kantoor waar zowel bestuur, dagleiders, begeleiders als de 
administratie gebruik van maken. De gehele administratie wordt al jarenlang vanuit het huis van de 
voorzitter gedaan. Hier vinden ook de bestuursvergaderingen en andere besprekingen plaats. Daar is 
administratieruimte nodig en vooral ook behoefte aan een droge opslag- en distributieruimte. Grote 
projecten als de Wildlife Transport Rescue Kit vereisen veel opslagruimte. Het huren van ruimtes is 
kostbaar en een steeds terugkerende kostenpost. Gekeken wordt hoe e.e.a. zo economisch mogelijk 
te realiseren.   
 

4. Webshop en werving donateurs 

Voor de verspreiding van het informatiemateriaal en de handleidingen zal de webshop verder 
uitgebreid moeten worden, waardoor deze dienstverlening inkomsten genereert en voldoet aan de 
technische eisen. 

 

http://www.toekomstvoordieren.nl/
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3. Toekomst 

 

COVID-19 heeft de maatschappij op haar kop gezet en de gevolgen hiervan zijn niet in te schatten. 
Economische crisis of juist een opleving met aandacht voor natuurbehoud?  
 
De toekomst is dus zeer onzeker. Reden te meer om uiterst voorzichtig te zijn met onze investeringen zoals ons 
beleid altijd is geweest.  
Vrijwilligerswerk is ook aan veranderingen onderhevig. Projecten zijn populair met duidelijk afgebakende taken 
en periodes. Het structurele, minder opwindende, werk moet echter alle dagen en weken afgehandeld worden. 
Dat werk is minder populair en bijna niet meer op te vullen met vrijwilligers.  
Het aanboren van voldoende middelen zal altijd een speerpunt blijven, vooral als de economie in zwaar weer 
terecht komt. De natuur en goede doelen zijn de eerste die daar de gevolgen van ondervinden.   

 

 

 

 

 

4. Organisatie 

 

Zoals reeds in de inleiding verwoord, werken de Egelbescherming en de Eekhoornopvang Nederland heel nauw 
samen. Ook op bestuursniveau.  
Beide organisaties zijn stichtingen en in het bezit van een ANBI-status. Hierdoor zijn giften en donaties fiscaal 
aftrekbaar en hoeven wij geen belasting te betalen over de ontvangen gelden. Op de voorpagina staan alle 
relevante gegevens per organisatie.  
 
De Egelbescherming is een erkend leerbedrijf waar al een paar honderd stagiaires een stageplek gevonden 
hebben.  Er werken stagiaires van zowel het MBO-onderwijs als het WO-onderwijs bij ons. 
  

4.1 Bestuur en directie 

 

Het bestuur is onbezoldigd en is werkzaam voor beide stichtingen.   
 
Voorzitter:   Mevr. J.J. Kleve tevens directeur  
Penningmeester:  Dhr. Drs. C.E.J. Veerman 
Secretaris:   Mevr. M. Bakkenhoven 
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4.2 Werknemers en vrijwilligers 

 

De voorzitter is tevens directeur van beide stichtingen. Ook deze functie voert zij onbezoldigd uit. 
Vanzelfsprekend ontvangt zij een vergoeding voor de gemaakte kosten die uit haar functie voortvloeien. Dit 
betreffen dan daadwerkelijk gemaakte kosten als reiskosten, telefoonkosten e.d. 
 
Zij wordt in haar taken bijgestaan door een bestuursmedewerker die voor 20 uur in dienst is van EBN. Verder 
zijn er een aantal vrijwilligers actief. 
 
De werkzaamheden zijn verdeeld over 3 onderdelen (zie ook bijlage 1 Organogram): 
 

1. Bedrijfsvoering waaronder het secretariaat, faciliteiten, financiën en HRM. 
2. Communicatie waaronder marketing & retail, pers en strategie, eigen media e.d. 
3. Bescherming waaronder beleid en strategie, landelijke taken, advies en ondersteuning, natuurbehoud 

en ontwikkeling producten vallen. 

 

5. Financieel beleid  

 

 

Financiering 

 

Giften en donaties 
Beide organisaties zijn afhankelijk van giften en donaties. Deze zijn afkomstig van met name Nederlandse 
particulieren. De kleine webshop wordt gebruikt om onder andere de producten van de organisaties aan te 
bieden en de activiteiten te ondersteunen. 

 

Financiering door bedrijven en instellingen 
Daarnaast ontvangen wij van instellingen, bedrijven en fondsen bijdragen voor onze campagnes en activiteiten.  
Zonder deze steun zouden wij ons werk niet kunnen uitoefenen. Het continu werven van gelden via donaties 
en giften zal altijd een belangrijk onderdeel zijn om ons werk te kunnen voortzetten. 
 
Nalatenschappen en erflatingen 
Beide organisaties zijn in het bezit van een ANBI-status. In het verleden zijn er incidentele schenkingen 
voortgevloeid uit een erfenis of legaat. Wij zullen actief de mogelijkheden onderzoeken om de kans te 
vergroten op nalatenschappen en erfenissen. Door de missie en doelstellingen zodanig te communiceren dat 
potentiele erflaters het belang inzien dat wij ook in de toekomst ons werk kunnen voortzetten. 
 
Overige inkomsten 
Beide organisaties organiseren allerlei acties, vaak i.s.m. andere partners, om gelden te genereren. Spontane 
acties uit onze achterban ondersteunen wij met veel enthousiasme. 
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Vermogensvorming 

 

De gegenereerde inkomsten worden besteed aan de realisatie van de gevormde doelstelling en geformuleerde 
activiteiten. De organisaties bouwen geen eigen vermogen op.  
Wel wordt er gestreefd naar het opbouwen van een continuïteitsreserve voor beide organisaties, waarmee 
calamiteiten en tegenvallende inkomsten opgevangen kunnen worden. Hierdoor wordt de continuïteit van ons 
werk gewaarborgd. 
Verder wordt er gewerkt met doelreserves voor campagnes en het ontwikkelen van producten. 
Voor het onderhoud van de met name immateriële activa zal een bescheiden bestemmingsreserve opgebouwd 
worden, zodat deze tijdig vervangen kunnen worden. 

 

Bestedingen 

 

Door het werken vrijwilligers, een zeer zuinig bestedingspatroon en een onbezoldigd bestuur en directie, 
worden bijna alle middelen direct aan de doelstelling besteed.  
Projecten en campagnes lopen vaak door en de daarvoor beschikbare gelden worden als bestemmingsreserve 
opgenomen in de begroting van het volgend jaar. 
 

De gelden worden besteed aan: 
 
Ondersteuning opvangcentra en particulieren 
Opvangcentra die in nood zijn ondersteunen wij met medicijnen en voedsel.  
Particulieren die een hulpbehoevend dier willen helpen, maar niet terecht kunnen bij één van de opvangcentra, 
helaas een steeds groter wordend probleem, helpen wij met de dekking van gemaakte vervoerskosten en 
dierenartskosten. Incidenteel met voedsel en hulpmiddelen voor tijdelijke opvang. EBN betaalt de huur voor 
het pand aan de Landweg 3 als ondersteuning voor de Egelopvang Midden Nederland. 
 
Organisatiekosten 
Daarnaast zijn er organisatiekosten, personeel, vrijwilligersbijdragen, administratiekosten, promotie en 
campagnekosten, vervoerskosten,  
 
Projectkosten 
Gelden die direct gelieerd zijn aan de geformuleerde activiteiten voortvloeiend uit de missie/doelstellingen. 
 
Ontwikkelen van producten  
Er zijn veel inferieure producten te koop. Voor de consument is het niet duidelijk waarom het ene egelhuis wel 
geschikt is en het andere niet. Door goede producten te ontwikkelen met daarbij de juiste informatie voor 
gebruik en onderhoud, streven wij naar kwalitatieve onderkomens. Uitgangspunt hierbij is dat wij deze zo 
breed mogelijk ter beschikking willen stellen, dus ook werken met duidelijke werktekeningen als mensen het 
zelf willen maken. 
  
Organisatiekosten 
Daarnaast zijn er organisatiekosten, huisvesting, personeel, vrijwilligersbijdragen, administratiekosten, 
promotie en campagnekosten, vervoerskosten, etc. 
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Bijlage 1 Organogram 

 

  

 

  

Bestuur/directie

Bescherming:

Beleid en strategie

Egel en eekhoorn in de 
tuin 

Natuurbeheer 
gemeenten

Landelijke taken

Advies en 
ondersteuning

Communicatie:

Marketing & retail

Eigen media

Pers en strategie

Productontwikkeling

Informatiemateriaal

Bedrijfsvoering:

Hrm

Secretariaat

Financiën

ICT

Fascilitair

Bestuursmedewerker


