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Inleiding
Zoals niemand is ontgaan, was 2020 een uniek jaar. Het jaar van de COVID-19 uitbraak. Wat voor
onverwachte situaties heeft gezorgd. Gelukkig mochten dierenasiels het hele jaar (aangepast) open
blijven. En hebben wij ons werk kunnen voortzetten. Er was een enorme vraag naar dieren, iedereen
zat thuis en wilde (spontaan) een huisdier. Ook de vraag naar cavia’s nam toe. Met voor ons de
belangrijke taak mensen te informeren over de leuke dieren. Want je neemt ze niet voor even, en
moet bereid zijn de rest van hun leven voor ze te zorgen. Gelukkig hadden bijna al onze bezoekers zich
goed in de dieren verdiept en was het veelal een weloverwogen keus de diertjes in huis te nemen.
Ook in deze periode stond ons fantastische team van vrijwilligers klaar voor de stichting en haar
dieren.

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 ongeveer vier keer per jaar samen. Verschillende onderwerpen zijn dit jaar weer aan
de orde gekomen;
o Financiële situatie van de stichting
o Maartregelen rondom corona
o Ontwikkelingen rondom stagiaires en maatschappelijke stages
o PR van de stichting
o Jaarverslag

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
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1. Enkele cijfers
In 2020 hadden we 418 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 stabiel gebleven. We zijn 2020 gestart
en geëindigd met zeven afdelingen die opvangen en herplaatsen, naast de hoofdlocatie in Bakkeveen.
Daarnaast hebben we nog vier adressen voor noodopvang, ook dit aantal is gelijk gebleven.
We hebben afgelopen jaar zeven stagiaires opgeleid van verschillende opleidingen, voornamelijk der
dierverzorging en bedrijfsleider dierverzorging. Daarnaast zijn er negen maatschappelijke stagiaires
geweest van diverse scholen in onze omgeving. Wij zijn erg blij met het enthousiasme van de stagiaires
die wij mogen begeleiden.
In 2020 zijn er in ons castratieprogramma 496 cavia’s gecastreerd. Daarnaast heeft de dierenarts 180
andere kleine huisdieren gecastreerd, vooral katten en konijnen.

2. Vrijwilligers
Zowel het aantal vrijwilligers in het land, als de vrijwilligers op locatie in Bakkeveen is stabiel gebleven.
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
Het afgelopen jaar hebben er weinig grote activiteiten plaats gevonden. Maar het gewone werk gaat
gelukkig altijd door.
Castratieproject
Ook in 2020 zijn de castratiedagen door gegaan. Elke maand worden kleine huisdieren gecastreerd
voor een gereduceerd tarief. Wij merken dat de vraag naar castratie van konijnen vooral enorm
toeneemt.
Als een beertje gecastreerd is, vindt hij veel makkelijker een huisje. In 2020 zijn er 399 beertjes uit de
opvang in Bakkeveen gecastreerd. Daarnaast werken we regelmatig samen met andere opvangen, om
te zorgen dat ook voor hun betaalbare castratie toegankelijk is. Op deze manier willen we zo veel
mogelijk beertjes helpen.
Christmas Challenge
Stichting Dierenlot heeft ook dit jaar weer een Christmas challenge opgezet. Het doel hiervan is dat je
als stichting een challenge of activiteit opzet, waar mensen aan kunnen doneren. Namens Stichting
Cavia hebben wij de actie ‘pony’s in actie voor de cavia’s’ opgezet. De opbrengst zou onder andere
gaan naar het castratieproject. We waren enorm blij met de positieve reacties die we hierop hebben
ontvangen. In totaal is er €5885,10 opgehaald, wat vervolgens door Dierenlot verdubbelt is tot
€11.770,20. Dit was een hele mooie afsluiter van het jaar.
Dierenvoedselbank Friesland
In 2020 is het aantal cliënten van opgelopen tot 200 mensen. Hiermee hebben wij onze capaciteit
bereikt, helaas hebben zij een wachtlijst in moeten stellen. De vraag naar ondersteuning is enorm. Wij
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horen helaas veel mensen die het afgelopen jaar hun baan zijn kwijt geraakt. Dankzij de steun van
donateurs, fondsen en goede doelen hebben we ook dit jaar veel mensen en hun huisdieren kunnen
helpen.

4. Resultatenrekening 2020
Uitgaven
Afvalkosten
Autokosten
Bankkosten
Bouwkosten
Contributie en
abonnement
Energie en water
Incidentele lasten
Internetkosten
Kantoor
benodigdheden
Klein inventaris
Personeelskosten
Portokosten
Promotie
Reinigingskosten
Vrijwilligerskosten
Dierenartskosten
Inkoop medicijnen
Voerkosten
Zaagsel
Totaal incl. BTW

Inkomsten
€3.311,33
€ 5.488,01
€ 169,44
€ 2.809,33
€ 68,00

Adoptie
Castratie
Donatie
Incidentele baten
Medische hulp

€ 1.654,00
€ 4.328,00
€ 29.543,18
€ 1.152,63
€ 2.401,30

€ 4100,00
€ 11.415,56
€ 1.392,47
€ 126,94

Medicijnenverkoop
Overige verkoop
Uitplaatsing
Vakantieopvang

€ 1.141,50
€ 8.151,13
€ 16.656,00
€ 1.572,50

€ 5.508,43
€ 1.488,00
€ 68,21
€ 2.824,55
€598,77
€ 4.954,70
€ 1.716,71
€ 9.114,93
€ 7.760,81
€ 2.827,53
€ 65.698,40

Totaal incl. BTW

€ 66.600,24

2020 is financieel een stabiel jaar geweest voor de stichting. De inkomsten en uitgaven waren
ongeveer gelijk.
Alle donaties voor de afdelingen, lopen via het hoofdkantoor. Hierdoor zijn deze bij zowel de
inkomsten (onder donatie) als bij de uitgave (incidentele lasten) terug te vinden. In 2020 bedroeg dit
€7035,01.
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