
JAARVERSLAG

2021

S T I C H T I N G  A L E R T



0 2  |  J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

INHOUDSOPGAVE

Inleiding................................................................................................. 03
Bestuur................................................................................................... 04
Vrijwilligers........................................................................................... 05
Stagiaires en Teamies........................................................................ 06
Dierenarts.............................................................................................. 07
ANBI/ Erkend door.............................................................................. 08
Opvanghonden..................................................................................... 09-11
Verhalen uit de Praktijk..................................................................... 12-14
Verrijking............................................................................................... 15
Max en Muffin bij de schapen......................................................... 16
Samenwerkingen................................................................................. 17
Cursussen - door trainers van Alert gegeven.............................. 18
Cursussen - door trainers van Alert gevolgd............................... 19
Voorlichtingsfilmpjes......................................................................... 20
Avatar Steffie de Stafford................................................................. 21
Sponsoring & Donaties..................................................................... 22
Activiteiten........................................................................................... 23
Einde verslag....................................................................................... 24

Onderwerp                                                                                      Paginanummer



0 3  |  J A A R V E R S L A G  2 0 2 1

INLEIDING
Het jaarverslag is er weer met de ins en outs van het jaar 2021. Wat een jaar
werd dat met de onvoorziene coronapandemie. Het stuurde ook bij stichting
Alert diverse plannen en activiteiten in de war. Ondanks dat hebben we er een
goed jaar van gemaakt, een jaar waarin we weer veel honden en
hondeneigenaren hebben ontmoet en waarin we verschillende honden hebben
verwelkomd in de opvang. De meesten daarvan vonden een fijn nieuw thuis,
sommigen waren medisch dusdanig niet in orde, dat we ze hebben moeten
laten gaan; altijd in bijzijn van tenminste één van ons.
In dit verslag een beknopt overzicht van opvanghonden, activiteiten,
sponsoring en donaties, cursussen en onderzoek.

Veel lees- kijkplezier en op naar een mooi 2022!

YVETTE VAN VELDHUIJSEN
Stichting Alert, Bestuurslid
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BESTUUR
Het bestuur is uitgebreid met Joyce Verbiesen en bestaat nu uit Danny
Holterman (voorzitter), Cindy Hendriks (Penningmeester), Joyce Verbiesen en
Yvette van Veldhuijsen.
Vacatures voor bestuursleden die affiniteit hebben met fondsenwerving en
marketing en pr zijn mede door de corona - waarvoor wij de contacten zeer
hebben beperkt in het belang van onze vrijwilligers, stagiairs en onszelf - in
2021 niet ingevuld. 



Afgelopen jaar hebben zich weer een heleboel vrijwilligers ingezet voor de
stichting. Daarbij mogen we zeker niet vergeten dat we een vaste kern van
mensen hebben die wekelijks wandelen, spelen en trainen met de
opvanghonden. Speciale dank ook in 2021 voor het klusteam dat enorm veel
klussen op zich heeft genomen. Variërend van het afbreken, herbouwen en
later vergroten van de vossenkennel, loopraden plaatsen, verrijking maken,
verhuizen van spullen tot het verslepen van een heuse (speel)berg! 

Het vaste team van trainers, te weten Danny, Daniëlle en Yvette heeft
uitbreiding gekregen van Lisette. Speciale dank aan Daniëlle die altijd stand-by
staat aan de telefoon en daar talloze verdrietige en wanhopige
hondeneigenaren aan de telefoon heeft. Telefoontjes van gefrustreerde
dierenartsen die een andere oplossing zoeken voor de hond die bij hen ter
euthanasie wordt aangeboden, maar ook vele trainers en gedragstherapeuten
die ze met raad en daad terzijde staat. Cindy is met name ook vanuit haar
opleiding (HBO Bedrijfskunde) en managementervaring betrokken bij
vormgeving van de stichting. Ariëtte heeft een spoedcursus (deels) leven in een
hondenopvang gekregen en stuurt inmiddels hele teams stagiairs en
vrijwilligers aan. Veel dank ook aan Marjolein en haar 2 jongens voor het vele
maanden opvangen van border collie Daan. Vrijwilliger Vera is een trouwe
hondenuitlaatster. En last but not least hebben we afgelopen najaar een
nieuwe vrijwilligster ter versterking van het team gekregen, Camilla. Zij komt
twee dagen per week en springt daarnaast in waar nodig als dat uitkomt. 
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VRIJWILLIGERS

De 'berg' achter de bus
 



STAGIAIRES
In 2021 liepen er diverse stagiaires dierverzorging stage bij stichting Alert. Te
weten: Loïs, Esmee, Noëlle, Arwen en Jesper. Naast dat het fijn is dat er
daardoor extra gewandeld en getraind kan worden met de honden, is het ook
telkens weer mooi om te zien hoe ze hun stage vormgeven en het contact met
de honden en overige dieren opbouwen. Daarbij komt dat stichting Alert
regelmatig stagiaires krijgt die net wat extra begeleiding nodig hebben. Dat
biedt elk seizoen opnieuw een waardevolle uitdaging om de persoon te
motiveren zich zodanig te ontwikkelen dat hij of zij persoonlijk groeit en
steviger in de schoenen komt te staan, waardoor het leven aangaan een beetje
gemakkelijker wordt. 

TEAMIES 
Wat zijn wij blij met onze teamies! Een vaste sponsorgroep van veelal collega
trainers en gedragstherapeuten. Via een speciale Facebookgroep kunnen ze het
wel en wee van de stichting volgen. Al vanaf 1 euro per maand kan je lid
worden van de teamies. Teamies die 5 euro of meer per maand doneren mogen
2 keer per jaar een trainingsdag bijwonen. Er zijn nu 2 trainingsdagen geweest.
Superleuk en gezellig om zo van en met elkaar te leren. Inmiddels zijn er al
meer dan 100 teamies!  
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STAGIAIRES EN TEAMIES

foto Eén van de stagiaires met Storm, een ander met Boaz



Dierenartsenpraktijk Epe Centrum stond ons weer fijn terzijde met het
beoordelen van onze opvanghonden, maar ook bij het beoordelen van honden
met agressieproblemen waar we helaas heel vaak een medische (mede)oorzaak
voor vonden zoals spondylose, HD, ED, vreemde voorwerpen in de buik, kissing
spines, vergroeide rug, voedsel allergie, giardia, gescheurde kniebanden,
patella luxatie etc. 

Doodle Sam had een opvang nodig maar bleek een patella luxatie te hebben.
Wij kunnen dit soort operaties niet dragen als stichting. Gelukkig voor Sam
wilde haar vorige eigenaar dit wel voor haar betalen. 

DIERENARTS
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Alert is ANBI gecertificeerd.

ANBI
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ERKEND DOOR
STICHTING DIERENLOT
We zijn nog altijd heel gelukkig als beneficiant aangesloten te mogen zijn bij
stichting DierenLot. Via DierenLot hebben we meerdere kledingcontainers
staan, welke ons een mooi jaarbedrag aan donaties opleveren. 
De trainers van Alert geven bij de Dierenlot academie les aan collega’s o.a.
over pijn bij honden, Hoog Risico honden en specifieke training. In ruil
daarvoor krijgt stichting Alert een mooie donatie.

In 2021 zijn wij aangesloten bij 2 brancheorganisaties, te weten:
Dibevo 
NFDO



In 2021 zijn in de opvang gekomen:

Ollie, Poedel
Sam, Labradoodle
Flame, Mechelse herder
Faith, Stafford mix
Rossi, Mechelse herder
Mini, Kangal 
Daan, Border collie 
Boaz, Boxer mix 
Ed, Herder mix
Goofy, Maltipoo
Bommel, Golden retriever pup
4 Yorkshire pups van 1 week jong waaronder Caiden
Woezel, Boomer

OPVANGHONDEN
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OPVANGHONDEN
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Lieve, een bijzondere hond 

Lieve onze Kaukasische Owcharka en vaste hond in de opvangroedel, jarenlang
een bekende hond bij trainingen, seminars en op (v)mbo-gastlessen, is
geëuthanaseerd. Ze was lichamelijk op. Ze heeft een prachtige leeftijd bereikt.  
Lieve heeft talloze honden opgevoed met haar duidelijk, eerlijke lichaamstaal
waarbij ze klein en groot, jong en oud, sociale vaardigheden bijbracht. Er zijn
vele filmpjes van Lieve op ons YouTube kanaal te vinden. Van Lieve die met
haar 55 kilo een jonge, slechts een paar kilo wegende Teckel even vertelde dat
hij veel te brutaal was zonder iets anders te krenken dan zijn ego. Lieve, die de
schapen bewaakte; Lieve die andere berghonden wat respect voor oudere
dames bij bracht. Lieve die het vertikte om bij iemand anders dan Yvette de
auto in te gaan. Vele smeekbedes kwamen eraan te pas, duwen, druk op de lijn.
Lieve bleef onverstoorbaar tot Yvette er aan kwam en ze zo de auto in stapte
tot grote verbazing van omstanders. 
Haar euthanasie is gefilmd door Ariëtte. Deze film wordt gebruikt om mensen,
en dan met name jonge mensen en mensen met een beperking te laten zien
hoe een euthanasie gaat. Dierenarts Linda legt uit waarom er werd
geëuthanaseerd en stap voor stap wat er gebeurt. Wij hopen dat deze
bijzondere intieme film, te vinden op onze site, kan helpen zijn bij het
verwerken van een euthanasie op een geliefd dier. Lieve, we zullen je in alle
liefde en met een grijns op ons gezicht vanwege je ondeugende streken,
missen.

OPVANGHONDEN
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Wij hebben door heel Nederland trieste situaties opgelost. 

Verhalen uit de praktijk 1 

Daniëlle en ik gingen vanuit Stichting Alert hondenopvang en herplaatsing
naar Amsterdam naar een heftig bijtincident met eigen grote, zware hond en
eigen kind.
Jonge kinderen in huis, hond ziet alle vlotte bewegingen als 'die moet je
doden' aldus mevrouw, of het nu een auto is of kind op een fietsje. 
Mevrouw heeft echt geen geld en niemand wil dus helpen. Iemand moet daar
de boel op orde brengen voor er echt gevaarlijke dingen gebeuren!
 Ik zou zo graag willen dat hier een budget voor komt vanuit de overheid. Dat
zou Nederland een stuk hond veiliger maken. Voor honden, dieren en mensen. 
We gingen dit avontuur maar weer aan. Helaas kunnen wij dit vanuit de
stichting ook maar beperkt doen, zeker als het zo ver weg is en dus ook flink
wat reistijd kost en mogelijk dierenartskosten. 

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK
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F O T O  H E E F T  G E E N  R E L A T I E  T O T
D E  I N H O U D  V A N  D I T  V E R H A A L



Verhalen uit de praktijk 2

Ik ben zo verschrikkelijk kwaad, teleurgesteld en verdrietig. Zie hier het
verschil in dierenartsen!
De eigen dierenarts wilde deze flinke hond ( Argentijnse dog) met uitvallend
gedrag naar mensen en honden wel herplaatsen. Ze zag er geen probleem in.
Ze snapte ook niet waarom deze hond wat instabiel was. Kijk hier onder wat de
heupfoto van onze dierenarts laat zien. Wij zagen bij de eerste paar passen al
dat dit heel erg fout zat. 
Dit is waarom wij dus niet akkoord gaan met een gezondheidsverklaring van
andere dierenartsen. Ze zullen het niet allemaal zo bont maken, dat snap ik
ook, maar als we hun werk niet kennen dan vertrouwen we er niet op dat het
goed zit. 
De dierenarts wilde deze moeder met 3 jonge kinderen (de jongste 4 jaar) en
een bijtende erg grote hond niet helpen, het plaatselijke asiel ook niet, want
die zag herplaatsing van deze hond niet gebeuren. Ze waren bang er mee te
blijven zitten. 
Je kan zeggen wat je wil...Moeder heeft het niet handig gedaan door deze
herplaatshond in huis te nemen. Ze erkent dat ruiterlijk, maar moeten dan
zulke jonge kinderen het risico lopen om heftig gebeten te worden?
Na een maand shoppen voor hulp kwam deze radeloze moeder uiteindelijk via
een Tinley gedragstherapeut bij Stichting Alert hondenopvang en herplaatsing.
De hond, de andere 2 mini honden in het gezin, de kinderen en de eigenaresse
is verder leed bespaard. Iedereen in het gezin, inclusief bezoek, is gebeten. De
vriendinnetjes van de kinderen mochten er niet meer komen spelen. Daar heb
ik overigens alle begrip voor. 
Deze hond kwam van de beruchtste broodfokker van België. De hond is in
Hongarije geboren, is daarna naar de broodfokker gegaan en heeft daarna
maanden bij een andere eigenaar gewoond. Deze eigenaresse had haar daar
dus niet rechtstreeks gekocht. 
De hond is helaas maar ergens tussen de 10 maanden en 1 jaar oud geworden.
Met de precieze geboortedatum is gesjoemeld en dus onbekend.
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F O T O  H E E F T  G E E N  R E L A T I E  T O T
D E  I N H O U D  V A N  D I T  V E R H A A L



Verhalen uit de praktijk 3 

Er belde een woningbouwvereniging dat ze met een Kangal (grote Turkse
hond) in de maag zaten. Mini veroorzaakte overlast door regelmatig uit te
breken. Ze zorgde voor angstige buurbewoners. Daarnaast zat de hond vaak
alleen buiten en blafte ze veel. De eigenaren deden afstand en de hond zou
opgehaald worden door de Dierenambulance. Deze kregen de 80 kilo zware
hond niet in de auto. Mensen van het dierenasiel kregen de hond ook niet in de
kennel. Hierop werden wij gebeld en haalden we met 3 vrouw sterk de hond
op. Mini was gewoon heel bang voor auto's. 
Na een periode hier waarbij Mini weer op een gezond gewicht kwam (20kg
kwijtraakte) en een auto training kreeg is ze herplaatst. 

Verhalen uit de praktijk 4 

Border collie Jimmy had al meerdere keren zijn eigenaren aangevallen.
Begeleiding van dierenarts, gedragsdierenarts, speciale trimmer voor bange
honden hielpen helaas niet. Jimmy bleef zijn eigenaren serieus aanvallen. Toen
de eigenaresse ons mailde vonden wij het verhaal dusdanig serieus dat wij
haar direct hebben laten komen. Jimmy kwam bij ons in noodopvang en na het
weekend bleek hij zware lichamelijke problemen te hebben waardoor
voedselallergie, nekproblemen en Cauda Equina. Geen wonder dat deze hond
een zeer kort lontje had.

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK
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M I N I  M E T  R O S S I ,  E E N  P R A C H T I G  D U O



De honden lopen graag in het door Dierenlot gesponsorde looprad. Wanneer ze
nog niet aan hun loopbehoefte zitten gaan ze gewoon zelf nog even lopen of
rennen. 
De honden gaan veel mee op wandelingen in de buurt. 
Ook gaan we met ze naar het winkelcentrum, naar het bos en op een surfboard
het water op voor een rondje suppen. Zo leren wij de honden goed kennen.
Onze honden gaan regelmatig mee in de auto voor bijvoorbeeld een socialisatie
rondje bij een kinderboerderij of dierenpark. Bezoekjes bij de dierenarts waren
er dit jaar weinig i.v.m. de corona. Het mee gaan naar trainingen was beperkt
omdat veel live trainingen niet doorgingen. Gelukkig werd er in en rond huis en
in de buurt volop met de honden getraind. 

De opvang vossen konden ook dit jaar aan hun loopbehoefte voldoen. De door
Dierenlot gesponsorde loopraden blijken goed bestand tegen hun grote
loopbehoefte. Er wordt heel wat in afgerend.

 VERRIJKING 
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Herders Marc en Daphne begrazen met hun kuddes de hei op de noord Veluwe.
Na een wolvenaanval op klaarlichte dag zijn honden Max (Spaanse Mastin) en
Muffin (Kaukasische Owcharka) ze te hulp geschoten om op de korte termijn
een stuk veiligheid te bieden voor de herders, hun honden en de schapen. 
De eerste dag dat we er waren met de honden hebben we nog drie wolven op
relatief dichte afstand van de schapen betrapt. Dankzij Muffin die luid blaffend
aangaf dat ze waren. Wij (Marc en Yvette) zagen eerst niets maar door ons
gestaar en Muffins geblaf kwamen de drie uit hun dekking en kozen ze het
hazenpad. Ex asielhonden die zo een mooie taak kregen. Max en Muffin zijn
zeer vriendelijk naar mensen maar waarschuwen prima als er iets bij ‘hun’
schapen komt door te blaffen. 
Wij hebben ervoor gekozen om onze honden bij dit werk aan de lijn gehouden.
Hiervoor hebben wij verschillende redenen. Qua wetgeving en
verzekeringstechnisch er is (nog) niets apart geregeld voor honden die dit werk
doen. We hebben rekening gehouden met de aansprakelijkheid. Wij zijn
verantwoordelijk voor het welzijn van onze honden dus wat als een wolf onze
honden aanvalt? Maar ook wat als onze honden een wolf verwonden? Ook daar
is nog veel onduidelijkheid over. Los daarvan, wat als onze honden het aan de
stok krijgen met een hond van een langslopende wandelaar? Wij hebben dit op
diverse plekken gemeld. Er moet eigenlijk eerst een betere regelgeving voor
komen wil dit soort honden goed ingezet kunnen worden. Wij hebben hier vele
gesprekken over gevoerd met juristen en instanties die over dit soort zaken
gaan. 

MAX EN MUFFIN BIJ DE SCHAPEN
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SAMENWERKINGEN
COLLEGAE OPVANG HULP GEBODEN
Diverse asielen belden ons voor overleg over agressieve honden. Deze hebben
wij een aantal keren telefonisch met advies over de te nemen stappen terzijde
kunnen staan. 

Een Brabants asiel belde ons over een hond die ze in opvang hadden waar ze
niet bij konden komen. Naar aanleiding van de door ons gevraagde filmpjes
hadden wij het vermoeden dat de hond pijn had. Wij maakten een plan en de
hond is met behulp van medicatie en een goed plan rustig meegegaan naar de
dierenarts. Daar zijn röntgenfoto's gemaakt en werd ons vermoeden dat de hond
geen pijnvrije en hondwaardige toekomst meer had bevestigd. Verder leed is
haar bespaard. 

BRANCHEORGANISATIE SPPD
Samen met brancheorganisatie SPPD hebben we noodoplossingen geboden
indien kinderen in gevaar waren door de hond des huizes. Hier is stichting Alert
de initiator voor geweest en ook meerdere keren in actie voor gekomen.
Mede voor dit soort situaties zijn wij dringend op zoek naar financiën voor een
grotere locatie.
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Cursussen door de trainers van Alert gegeven 

Bij de Tinley academie gaven we de volgende bijscholingen voor instructeurs en
gedragstherapeuten:
Pijn bij honden
Vechtende honden uit elkaar halen
Honden die agressie naar mensen inzetten
Dierenartstraining
Wandelend de eigenaar coachen
Grenzen aan het beïnvloeden van rasspecifiek gedrag
3 dagen van de 4daagse cursus Honden trainen voor professionals 

Bij de Dierenlot academie waren we actief met de volgende workshops: 
HR honden 
Clickertraining 
Pijn bij honden

Voor de NVGH (Nederlandse vereniging voor gedragstherapeuten voor honden) 
Gaven we voorafgaand aan hun ledenvergadering de lezing pijn bij honden.
Dit deden wij ook voor de Vereniging van Hondenspecialisten.
En voor het Belgische Friendly with dogs Congres gaven we een lezing over spel
van honden. 

Bij Stichting Alert zelf gaven we diverse goed bekeken webinars over de hond
en de wolf.

CURSUSSEN
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Cursussen door trainers van Alert gevolgd

- Dogvision welzijn abnormaal gedrag is gevolgd door Danielle en Yvette, is
onderdeel van de opleiding VIP instructeur, Veiligheid, Interventie, Preventie.
- Cursus Houders overige zoogdieren is gevolgd door Yvette.
- BHV cursus gevolgd door diverse 'Alert mensen' bij de Dierenlot-academie.
- Cursus Geweld tegen hulpverleners gevolgd door Yvette en Ariette bij de
Dierenlot-academie. 
- Pijn bij honden gegeven door onze eigen Yvette is gevolgd door Cindy en
Gemma. 
- De clickertraining, ook door Yvet gegeven, werd door Ariette en Cindy gevolgd. 

CURSUSSEN
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Wij hebben een aantal voorlichtingsfilmpjes gemaakt over onderwerpen die ons
na aan het hart liggen. Filmpjes over hulpvragen, niet gescript maar gewoon het
eerlijke verhaal. 

Over een Stafford van Marktplaats die had gebeten: 

https://www.youtube.com/watch?v=UBuYs59Rg88&t=181s (link kopiëren en
plakken in browserbalk).

Over een zorgvuldig uitgezochte zelfstandige berghond, waarvan men het bezit
toch onderschat had: 

https://www.youtube.com/watch?v=KCNjuWFhyng&t=12s (link kopiëren en
plakken in browserbalk).

VOORLICHTINGSFILMPJES
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Avatar Steffie de Stafford is geboren. Deze avatar dient als herkenningssymbool
voor Stichting Alert. 
Er is een heel mooi animatiefilmpje gemaakt met Steffie in de hoofdrol. Dit
filmpje laat in vogelvlucht het werk van de stichting zien, namelijk het proces
van een hond in een probleemsituatie, die aangemeld wordt bij stichting Alert. 
Het filmpje eindigt met een SMS donatienummer.
Er is een korte en een lange versie van het filmpje beschikbaar.

korte versie
https://www.youtube.com/watch?v=fZR-a8EF52o (link kopiëren en plakken in
browser).

lange versie 
https://www.youtube.com/watch?v=VoVOBo1_OQM (link kopiëren en plakken in
browser).

AVATAR STEFFIE DE STAFFORD
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Keetjes Natuurlijke hondenvoeding heeft onze honden diverse keren
gesponsord met een heerlijk snackpakket!

En ook van Best Buddies ontvingen we een mooi pakket nadat we waren
gekozen doordat velen op de stichting hadden gestemd.

Stichting Dierenlot en Sandrine Kerckhofs maken het mogelijk dat we
regelmatig gratis of tegen zeer gereduceerd tarief voer en andere
dierbenodigdheden mogen ophalen.

Dierenkliniek Epe - Centrum heeft ons meermalen gesteund met korting of zelfs
gratis behandelingen van de opvanghonden.

De Teamies groep op Facebook zorgt voor een vaste bron van donaties waar de
stichting erg blij mee en dankbaar voor is. 

Er is een donatie-sms-nummer aangemaakt voor Stichting Alert, namelijk: sms
Hond naar 4004. Dit nummer komt ook terug in het animatiefilmpje met Steffie
de Stafford. En het zal terugkomen in de reclame die in 2022 op de bussen van
de stichting zal komen. 

SPONSORING & DONATIES
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CHRISTMAS CHALLENGE MET DE SNEEUWPOP 
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan met de Christmas Challenge van
Dierenlot. Daarvoor hebben wij geld ingezameld met diverse lezingen over de
hond en de wolven. Aan bod kwam o.a. waar moet je nu op letten in het bos om
je hond, jezelf en de wolf veilig samen van hetzelfde bos te laten genieten. Hoe
zien wolvendrollen er uit? Wolvenprenten ( voet afdrukken)? En wat als je met
je hond in het bos loopt en een wolf tegen komt? 
Dit heeft een mooie opbrengst opgeleverd namelijk: €5197,80

HART -EN VOET VERWARMENDE SNOWBOOTS ACTIE 
In de koude februari dagen hebben wij 50 paar snowboots gratis weg gegeven
via het programma Gelderland Helpt van Omroep Gelderland. Deze nieuwe
snowboots ,welke wij over hadden van de schoenenactie van 2020, hadden wij
bewaard voor barre tijden. En die waren er in februari met vorst en sneeuw. 
Wij waren ontroerd hoe blij we mensen ermee konden maken. Die blijheid was
voor ons onbetaalbaar! 

ONZE CORONA GIFT
Veel Apeldoornse mensen die minder te besteden hebben konden geen
desinfectie handgel kopen.
Wij hebben vele honderden kleine flesjes desinfectiegel naar voedselbanken en
daklozen gebracht.
Zo konden zij zich ook iets beter tegen dit virus beschermen. 
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ACTIVITEITEN
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EINDE VERSLAG


