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Inleiding 
Het jaar 2019 is een druk jaar geweest. Vooral in de tweede helft van het jaar, hebben we veel cavia’s 
opgevangen en verzorgd. De verbouwingen van vorig jaar, in combinatie met de uitbreidingen van dit 
jaar zijn goed van pas gekomen om deze drukte op te vangen. 
 
Dit werk hebben we mede kunnen verrichten dankzij onze vaste team van vrijwilligers. Het is prettig 
om een goed team te hebben, waar je als stichting altijd op kan terug vallen.  

 

Het bestuur 

Het bestuur bestond dit jaar uit vier personen. 
o Silvia Flantua; voorzitter 
o Sylvia Snoek; penningmeester 
o Gra Steens; secretaris 
o Ingeborg van Veen; algemeen bestuurslid 

 
Het bestuur komt vier keer per jaar samen. Verschillende onderwerpen zijn dit jaar weer aan de orde 
gekomen; 

o Financiële situatie van de stichting 
o Vrijwilligersbestand 
o Ontwikkelingen rondom stagiaires en maatschappelijke stages 
o PR van de stichting 
o Jaarverslag 
o Zoeken nieuw bestuurslid 
o CE bevoegdheid houder van overige zoogdieren 
o Voedselbank voor dieren 

Doel 

Het opvangen van Cavia`s en ze door middel van herplaatsing weer een goed tehuis geven. 
Het geven van informatie over cavia`s om hun welzijn en leefgenot te vergroten. 
 

Contactgegevens 

Stichting Cavia 
Kreilen 4  
9243 WC Bakkeveen 
 
0516- 54 15 71 
stichtingcavia@hotmail.com 
 

mailto:stichtingcavia@hotmail.com


 

 

4 

 

1. Enkele cijfers 
In 2019 hadden we 2927 donateurs en zijn er in het hele land rond de 3000 cavia’s opgevangen. Het 
aantal vrijwilligers met een eigen afdeling van stichting Cavia is afgenomen. We hebben 2019 
afgesloten met zeven afdelingen die opvangen en herplaatsen, naast de hoofdlocatie in Bakkeveen. 
Daarnaast hebben we nog vier adressen voor noodopvang, dit aantal is gelijk gebleven.  
 
We hebben afgelopen jaar negen stagiaires opgeleid van verschillende opleidingen. Waaronder 
dierverzorging, bedrijfsleider dierverzorging (wildlife) en para-veterinair.  Daarnaast zijn er twaalf 
maatschappelijke stagiaires geweest van diverse scholen in onze omgeving. Wij zijn erg blij met het 
enthousiasme van de stagiaires die wij mogen begeleiden.  
 
In 2019 zijn er in ons castratieprogramma 382 cavia’s gecastreerd. Daarnaast heeft de dierenarts 205 
andere kleine huisdieren gecastreerd, vooral katten en konijnen.  
 

2. Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers in het land is iets afgenomen. Een aantal afdelingen zijn helaas gestopt omdat 
het werk te veel werd. Wij zijn wel in contact geweest met meerdere mensen die hebben overwogen 
een afdeling te beginnen, maar deze hebben er uiteindelijk toch vanaf gezien. Elke afdeling staat in 
principe op eigen benen, en houdt een eigen kasboek en administratie bij. In geval van nood kan het 
hoofdkantoor in Bakkeveen bijspringen.  

3. Activiteiten 
Website 
Voor de bezoekers een iets minder opvallende bezigheid, maar wel één met grote impact op de 
vrijwilligers. De technische opbouw van de website is rond mei 2019 compleet aangepast en overgezet 
naar een nieuw programma. Dit maakt het aanpassen van de website een stuk makkelijker. Zo ook het 
online zetten van cavia’s is hierdoor makkelijker geworden.  
 
Castratieproject 
Maandelijks heeft de dierenarts voor een minimaal uurloon kleine huisdieren gecastreerd en 
gesteriliseerd. Dankzij een speciaal project konden minima hun huisdieren voor een gereduceerd tarief 
laten castreren, waarbij het overige bedrag werd bijgelegd uit een fonds. Op deze manier proberen we 
om ook binnen deze doelgroep het aantal nestjes te beperken en de druk op asielen te verkleinen.  
 
Daarnaast is het ook belangrijk om alleenstaande beertjes die in de opvang verblijven, te laten 
castreren. Dit vergroot hun kans op snel een goed huis te vinden aanzienlijk. Omdat ze nu 
gemakkelijker aan een andere cavia gekoppeld kunnen worden. In samenwerking met de dierenarts 
hebben wij in 2019 246 beertjes uit onze opvang kunnen castreren en herplaatsen. Daarnaast zijn er 
nog 136 cavia’s van particulieren en andere opvangen gecastreerd.  
 
Groente 
Eind 2019 is het bedrijf gestopt waarvan wij altijd onze groentes ontvingen of tegen een minimaal 
bedrag konden inkopen. Voor 2020 moeten we op zoek naar een nieuw bedrijf die ons hier in wil 
ondersteunen. Wij zijn erg dankbaar voor alle steun van de afgelopen jaren.  
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Dierenvoedselbank Friesland 
In 2019 is het aantal cliënten van één opgelopen tot 126 mensen. Wij hadden in het begin van het jaar 
nooit verwacht dat er zo massaal hulp nodig was op dit gebied in onze regio. Dankzij de steun van 
donateurs, fondsen en goede doelen kunnen we deze mensen maandelijks ondersteunen in de 
verzorging van hun huisdieren.  
 
Verbouwing 
In 2019 zijn we druk bezig geweest met de verbouwing van de operatiekamer en uitbreiding van de 
quarantaine ruimte. De operatiekamer was te klein en bood niet meer voldoende ruimte. Ook de 
quarantaine bleek vaak onvoldoende capaciteit te hebben voor de grote groepen cavia’s die we 
moeten opvangen. Voor deze projecten hebben we veel steun gekregen van verschillende fondsen. 
Hiermee hebben we een groot deel van de verbouwing kunnen financieren, en is het bedrag wat de 
stichting zelf bij heeft moeten leggen behapbaar gebleven.  
 
Bezoek Saskia  
Het hoofdkantoor heeft bezoek gehad van Saskia van Guinea Pig Rescue Los Angeles. Dit was een heel 
gezellig, maar ook zeer leerzame samenkomst. Er zijn onderling veel ervaringen gedeeld, waar beide 
partijen van alles van hebben opgestoken.  
 

4. Resultatenrekening 2019 

Uitgaven Inkomsten 
Afvalkosten  € 4.696,75  Adoptie  € 1.896,00  

Autokosten  € 7.701,34 Castratie  € 4.049,00  

Bankkosten  € 332,50  Donatie  € 64.534,55 

Bouwkosten  € 11.663,24  Incidentele baten  € 4.220,05  

Contributie en 
abonnement 

 € 68,00  Medische hulp  € 1.585,36  

Energie en water  € 3.437,67  Medicijnenverkoop  € 462,29  

Incidentele lasten  € 378,73  Overige verkoop  € 5.740,86  

Internetkosten  € 3.547,25  Uitplaatsing  € 11.657,50  

Kantoor 
benodigdheden 

 € 600,07  Vakantieopvang  € 3.300,00  

Klein inventaris  € 13.720,81  Overig  € 99.35  

Portokosten  € 134,75   

Promotie  € 224,74  

Reinigingskosten  € 468,82  

Vrijwilligerskosten  € 9.764,33  

Dierenartskosten  € 9.524,76  

Inkoop medicijnen  € 5.886,82  

Voerkosten  € 7.086,90  

Zaagsel  € 2.075,69  

Totaal incl. BTW 
 

 € 81.313,17  Totaal incl. BTW  € 97.545,24 
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In 2019 heeft de stichting € 16 232,07 meer binnen gekregen dan uitgegeven. Een deel hiervan is 
gedoneerd door fondsen voor de verbouwing, welke in 2020 verder uitgevoerd zal worden. Ook de 
rest zal in 2020 worden gebruikt ten goede van de cavia’s en hun onderkomen.  

Uitgaven 

Dit jaar zien we een nog verdere stijging in de afvalkosten. Ondanks verschillende initiatieven om de 
afvalkosten omlaag te brengen. Maar het niet mogen hebben van een composthoop voor het zaagsel 
maakt dit erg moeilijk. Door een toename in het aantal cavia’s, neemt ook het afval toe en daarmee de 
kosten. Wij blijven continu zoeken naar manieren deze kosten te drukken. Daarnaast zijn de jaar de 
kosten voor ‘klein inventaris’ vrij hoog uitgevallen. Dit komt omdat onder deze kostenpost de nieuwe 
medische apparatuur valt voor de uitbreiding van de operatiekamer, zoals de nieuwe couveuse units.  
 

Inkomsten 

Onze grootste inkomstenpost was in 2019 ‘donatie’. Dit komt door de steun die we van veel fondsen 
ontvangen hebben (tabel 1). Vaak zijn deze donaties voor specifieke projecten, zoals de verbouwing of 
het castratieproject. Een deel van de donaties voor de verbouwing zijn gereserveerd voor 2020, omdat 
de verbouwing nog niet volledig afgerond is. 
  
Tabel 1. Verklaring inkomsten donateurs 

Donateur Donatie 

Dierenlot  € 14 200,68    

Vriendenloterij € 1 785,55 

Stichting SOS voor huisdieren € 5 000 

St. Het waardig dier € 9 711,75 

Abri voor dieren € 7 500 

Dinamo Fonds € 10 760 

        Subtotaal         € 48 957,98 

Particuliere donateuren € 15 576,57 

        Totaal € 64 543,55 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


