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Inleiding
Na een bewogen 2020, hoopte we op een stabieler 2021. Helaas wat dit niet aan de orde. Grote
groepen cavia´s werden bij ons binnen gebracht. Alle corona-cavia´s van het voorgaande jaar, werden
massaal naar de opvang gebracht. We zaten overvol. Met in de zomer een piek van wel 700 cavia’s.
Hierdoor stond 2021 in het teken van de ruimte in de opvang efficiënter te benutten, met een deels
nieuwe inrichting en nieuwe flats om al deze cavia’s een goed huis te kunnen bieden. Dankzij de inzet
van zowel oude als nieuwe vrijwilligers en stagiaires kwamen de cavia’s niets te kort.

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 Uitbreiding om caviastroom op te kunnen vangen
o Nieuwe schuur
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 2021 hadden we 465 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 helaas gedaald. Hierdoor zal de druk
op de andere locaties toenemen. We zijn 2021 gestart met zeven afdelingen en geëindigd met zes
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 tien stagiaires opgeleid van verschillende opleidingen, voornamelijk der
dierverzorging en bedrijfsleider dierverzorging. Daarnaast zijn er acht 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 535 cavia’s gecastreerd. Daarnaast heeft de dierenarts 80
andere kleine huisdieren gecastreerd, vooral katten en konijnen.

2. Vrijwilligers
Helaas hebben we in 2021 afscheid moeten nemen van een aantal van onze vaste vrijwilligers, we zijn
erg bij met hun inzet van de afgelopen jaren. Gelukkig hebben we snel nieuwe vrijwilligers kunnen
aantrekken om het gat te vullen.
Het aantal vrijwilligers in het land is iets afgenomen. 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
Door de nog steeds geldende coronamaatregelen, hebben we geen evenementen kunnen organiseren.
Wel zijn we druk bezig geweest met het uitbreiden van de opvang en de algemene dagelijkse
werkzaamheden.
Nieuwe schuur
Mede dankzij de steun van Stichting Dierenlot en Stichting Nijdier hebben we een nieuwe schuur
kunnen laten bouwen voor opslag. Hier kunnen we voorraad opslaan voor zowel Stichting Cavia als
Dierenvoedselbank Friesland. Doordat het aantal cavia’s sterk toe nam, werd de ruimte voor opslag
steeds beperkter. Dankzij deze nieuwe schuur kunnen we spullen efficiënter opslaan.

Verbouw vakantieruimte
In mei 2021 zijn we begonnen met het ombouwen van een deel van de oude opslagruimte voor
vakantieopvang. Elke jaar komen er meer cavia’s bij ons tijdelijk verblijven tijdens de vakantie. Om
deze goed gescheiden te kunnen houden van de opvangcavia’s, worden deze gehuisvest in een aparte
ruimte. De ruimte die we voorgaande jaren gebruikte werd te klein, en kon onvoldoende ruimte
bieden aan de grote vraag naar vakantieopvang. Buiten de vakanties kwam deze ruimte erg goed van
pas als er grote groepen cavia’s binnen kwamen.
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Echo
Dankzij de steun van fondsen hebben wij in 2021 onze eigen echografie apparaat aan kunnen schaffen.
Hiermee kunnen we bij afwijkende situaties zelf een echo maken, zonder dat de cavia naar een
dierenartspraktijk gebracht hoeft te worden. Daarnaast kunnen we hem om bij grote groepen cavia,
dracht in een vroeg stadium uitsluiten. Hierdoor kunnen zeugjes uit dit soort groepen eerder
herplaatst worden. De echo is mede gefinancierd door Abri voor Dieren, stichting Het Waardig Dier en
Moyra stava morena.
Dierenvoedselbank Friesland
In 2021 is het aantal cliënten van opgelopen tot 300 mensen. Dankzij meer steun van bedrijven,
stichtingen en particulieren hebben we meer mensen kunnen helpen en hebben we geen wachtlijst
meer nodig.
Climate controle
In het najaar van 2021 hebben we een climate controle kunnen laten installeren. Hierdoor is het
mogelijk om ruimtes die nu slecht mee verwarmd worden, toch goed op temperatuur te houden. Ook
kunnen we het in de zomer hierdoor behaaglijk houden voor de cavia´s. Onze schuur houdt de warmte
gelukkig lang buiten, maar in langere warme periodes is verkoeling voor de cavia´s erg belangrijk. De
helft van het bedrag is gesponsord door het Dinamo Fonds.
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4. Jaarrekening 2021
Resultatenrekening
Stichting Cavia
Resultatenrekening
OPBRENGSTEN
Adoptie
Castratie
Donatie
Donatie Voedselbank
Incidentele baten
Medische hulp
Medicijnenverkoop
Overige verkoop
Uitplaatsing
Vakantieopvang

Financieel overzicht 2021 (in euro's)
2021

2.720,00
3.933,00
108.804,36
590,00
238,91
429,05
784,75
5.065,80
17.177,00
5.876,00
145.618,87

KOSTEN
Afvalkosten
Autokosten
Bankkosten
Bouwkosten
Contributie en abonnement
Energie en water
Donatie afdelingen
Internetkosten
Kantoor benodigdheden
Inventaris
Overige inkoop
Portokosten
Promotie
Reinigingskosten
Vrijwilligerskosten
Verzekeringen
Dierenartskosten
Inkoop medicijnen
Voerkosten
Zaagsel

3.433,98
5.813,69
232,45
5044,11
1.410,09
5.400,00
2.010,00
144,00
225,90
3103,79
204,79
21,75
6.357,07
432,81
4931,43
38,38
7.314,60
8.011,82
8.821,20
2.817,46
65.769,32
79.849,55

RESULTAAT
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Stichting CAVIA te Bakkeveen
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31 december 2021

31 december 2020

In €
ACTIVA
Materiële vaste activa
Liquide middelen1

PASSIVA
Eigen vermogen2

87.043,45
31.401,41
118.444,86

35.358,96
35.358,96

118.444,86
118.444,86

35.358,96
35.358,96

Toelichting balans
1
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden.
2

Eigen vermogen
Eigen vermogen is opgebouwd uit kas en bank tegoeden en waarde materiële vaste activa.
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