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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan voor de periode van 3 jaar en een meerjarig beleidsplan van 
Stichting Landelijk Opvangcentrum voor Uitheemse Diersoorten De Apenhof. Met dit 
beleidsplan wordt het kader gegeven waarbinnen het opvangcentrum de komende periode 
haar activiteiten vormgeeft. 
 
De Apenhof is opgericht is op 17 mei 1976. Het complex is gesitueerd aan de 
Schoutenstraat 12, 3771 CJ te Barneveld en beslaat een relatief klein oppervlak dat zo 
efficiënt mogelijk is ingedeeld. De accommodatie bestaat uit 23 verwarmde binnen verblijven. 
21 van deze verblijven hebben een buitenverblijf.  
 
In eerste instantie was het een opvangcentrum voor apen en andere uitheemse diersoorten. 
Nu is het enkel nog een opvangcentrum voor Psittaciformes (papegaaiachtige). In 2020 is er 
door de overheid wederom een vergunning voor 5 jaar afgegeven. 
 
Het opvangcentrum is geheel afhankelijk van donateurs, schenkingen en giften in natura. De 
Apenhof is erg dankbaar voor hun steun, in weke vorm dan ook. 
 
Er wordt al sinds het ontstaan van De Apenhof samengewerkt met de dierenartsen van 
groepspraktijk Dierenartsen Barneveld, waar advies wordt ingewonnen en die in 
voorkomende gevallen de behandeling van gewonde en ziekte dieren voor hun rekening 
nemen. Wij willen hen dan ook hartelijk bedanken. 
 
Het jaar 2021 was voor iedereen een bijzonder jaar, door de coronacrisis moesten we ons 
aanpassen. In De Apenhof werd met zo min mogelijk mensen tegelijkertijd gewerkt, dus 
soms in verschillende ploegen. Mondkapjes, handschoenen, desinfectie van alle 
oppervlaktes en deurgrepen bleven een vast onderdeel van de dag. Door het uitvallen van 
vrijwilligers was het soms lastig om de werkzaamheden uit te voeren, maar al met al bleven 
er voldoende vrijwilligers beschikbaar om de dagelijkse taken te volbrengen. Wel liep 
hierdoor de geplande extra werkzaamheden vertraging op. Alle vrijwilligers hebben keihard 
gewerkt. Wij zijn hier erg dankbaar voor en hebben veel respect voor de enorme inzet. 
 
Door de stijgende prijzen is het lastig om het hoofd boven water te houden. Gezien de leeftijd 
van onze donateurs hebben ook wij te maken met het overlijden van deze donateurs. We 
worden vaak getroffen door de mooie gebaren die onze donateurs in hun testament aan De 
Apenhof maken. We zijn trots op het vertrouwen dat er in ons werk wordt gesteld. Wij zijn 
dan ook erg blij dat wij dit jaar weer een aantal legaten mochten ontvangen zodat 
papegaaien voorlopig verzekerd zijn van verwarmde verblijven en voldoende goede voeding 
 
De laatste jaren zien we gelukkig geen toename van de hoeveelheid opgenomen vogels. De 
coronacrisis en lockdown zouden daar een reden voor kunnen zijn. Trends kunnen pas over 
meerdere jaren beoordeeld worden, dus dat zal de komende tijd blijken. 
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Samenvatting 
 
Het beleidsplan is opgesteld voor de periode van 3 jaar en een meerjarig beleidsplan van 
Stichting Landelijk Opvangcentrum voor Uitheemse Diersoorten De Apenhof. Met dit 
beleidsplan wordt het kader gegeven waarbinnen het opvangcentrum de komende periode 
haar activiteiten vormgeeft. 
 
De Apenhof vangt papegaaien op die verwaarloost, afgedankt of door omstandigheden geen 
huisvesting meer hebben. Papegaaien worden opgevangen met als doel om hen een zo 
goed mogelijk leven te geven. Dit doet De Apenhof door bijvoorbeeld papegaaien in groepen 
te huisvestingen en een zo natuurlijk mogelijke nabootsing van hun sociale- en familieleven. 
Hiermee biedt De Apenhof de papegaaien een thuis waar zij de rest van hun leven onder 
goede omstandigheden door kunnen brengen.  
 
Daarnaast verzorgt De Apenhof educatie om uit te leggen waarom exotische dieren niet 
geschikt zijn als huisdier. Dit doet zij via social media, de website en open dagen. Door 
voorlichting te geven hoopt De Apenhof ondoordachte aankopen te voorkomen en gedrag- 
en gezondheidsproblemen bij particulier gehouden papegaaien te voorkomen. 
 
Daarnaast streven wij naar het moment dat een opvang als De Apenhof niet meer nodig is. 
De Apenhof zet zich in om de mens ervan te doordringen welke gevolgen en voorwaarden er 
zijn bij het aanschaffen van een papegaai, zodat de aanschaf een wel overwogen keuze zal 
worden. Dit voorkomt teleurstellingen voor mens en dier. Tevens proberen wij op deze 
manier te voorkomen dat er meer papegaaien in de opvang zullen belanden. 
 
De Apenhof ontvangt geen subsidie en draait geheel op giften van donateurs en door de 
inzet van onbetaalde vrijwilligers. Alleen op deze manier kunnen de kosten laag blijven. Wel 
is het werven van geschikte vrijwilligers lastig waardoor het werk neer komt op de schouders 
van een aantal vrijwilligers.  
 
Donateurs ondersteunen Stichting De Apenhof financieel door eenmalige of periodieke 
bijdragen. Dit aantal is door de jaren afgenomen. Het doel is om het aantal donateurs en 
donaties te vergroten door fondsenwerving op velerlei gebieden zoals actief benaderen van 
stichtingen en organisaties, regelmatig actualiseren van de website, donateursboekje 
uitgeven, informatie delen via social media en publiciteit via kranten. 
 
In meerjarenbegroting wordt een negatief resultaat voorzien, met name als gevolg van het 
terug lopen van donaties. De grootste terugkerende kosten zijn de energie- en voerkosten. 
Een gedeelte van het vermogen zal worden gereserveerd voor het vernieuwen of vervangen 
van materieel en de verblijven. Het overige vermogen wordt bestemd als reserve bij 
calamiteiten en terugkerende kosten zoals voer- en energiekosten. 
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1 De Apenhof 
Een opvangcentrum als De Apenhof is helaas nog steeds noodzakelijk omdat veel mensen 
zich nog steeds niet bewust zijn van het leed dat schuilt achter de vraag naar bijzondere 
huisdieren. Een exotisch huisdier lijkt leuk en bijzonder, maar het is verre van goed voor het 
dier. Daarom is De Apenhof van mening dat het schandalig is dat er nog steeds dieren uit 
hun natuurlijke omgeving gehaald worden voor plezier en vermaak van de mensen.  
 
De Apenhof ontvangt geen subsidie en draait geheel op giften van dierenvrienden en door 
de inzet van onbetaalde vrijwilligers. Het opvangcentrum is geheel afhankelijk van donateurs, 
schenkingen en giften in natura.  
 
De Apenhof heeft een vrijwillig bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris-
penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is voltallig. Voor het dagelijkse 
reilen en zeilen is de beheerder verantwoordelijk, verder wordt er gewerkt met vaste en  
onbetaalde vrijwilligers. Door de beheerder wordt met behulp van enkele vrijwilligers de 
meeste werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd om de kosten zo beperkt mogelijk te 
houden. De beheerder is 24 uur per etmaal bereikbaar en beschikbaar voor noodgevallen en 
advies. De opvang en verzorging wordt geheel gedaan door onbetaalde vrijwilligers. 
 

1.1 Missie 
De Apenhof vangt papegaaien op die verwaarloost, afgedankt of door omstandigheden geen 
huisvesting meer hebben. Papegaaien worden opgevangen met als doel om hen een zo 
goed mogelijk leven te geven. Dit doet De Apenhof door bijvoorbeeld papegaaien in groepen 
te huisvestingen en een zo natuurlijk mogelijke nabootsing van hun sociale- en familieleven. 
Hiermee biedt De Apenhof de papegaaien een thuis waar zij de rest van hun leven onder 
goede omstandigheden door kunnen brengen.  
 
Daarnaast verzorgt De Apenhof educatie om uit te leggen waarom exotische dieren niet 
geschikt zijn als huisdier. Dit doet zij via social media, de website en open dagen. Door 
voorlichting te geven hoopt De Apenhof ondoordachte aankopen te voorkomen en gedrag- 
en gezondheidsproblemen bij particulier gehouden papegaaien te voorkomen. 
 

1.2 Visie 
In Nederland worden 4 miljoen zangvogels en papegaaien gehouden, dit houdt de handel in 
exotische huisdieren in stand en deze handel heeft grote gevolgen. In eerste instantie voor 
het welzijn van de dieren, maar daarnaast ook voor het behoud van de soort in het wild, onze 
volksgezondheid en de biodiversiteit. Door deze handel is een opvangcentrum als De 
Apenhof nog steeds nodig. De Apenhof hoopt uiteindelijk niet meer nodig te zijn, door 
mensen bewust te maken van het leed achter het houden van exotische huisdieren. 
 

1.2.1 Doelen 
De Apenhof heeft de volgende doelen opgesteld: 
 Het in leven roepen van een mogelijkheid tot het opvangen, al dan niet tegen vergoeding, 

van als huisdier gehouden onhoudbare uitheemse diersoort, zodat deze uiteindelijk 
groepsgewijs kunnen worden samengebracht in een zo natuurlijk mogelijke nabootsing 
van hun sociale- en familieleven. 

 
 De stichting heeft als hoofddoel om fysiek en psychisch gezonde groepen ter beschikking 

te stellen van bonafide en ter zake kundige instanties, zoals dierentuinen en vergelijkbare 
instellingen, die met educatieve oogmerken dieren ten toon stellen. 
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 De Apenhof zet zich in om papegaaien - die verwaarloosd, afgedankt of door 

omstandigheden geen huisvesting meer hebben - een zo goed mogelijk leven te geven.  
 
 De Apenhof vindt het belangrijk dat er individuele aandacht is voor ieder dier, zoveel als 

mogelijk aangepast op de achtergrond en behoeften van het dier. 
 
 De Apenhof biedt alle dieren een zo mooi mogelijke oude dag. Een groot aantal van de 

dieren van De Apenhof heeft inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Daarmee wordt de kans 
kleiner dat zij in groepsverbanden hun laatste levensdagen kunnen slijten. Dit betekent 
ook dat zij niet herplaatst worden in dierentuinen of andere instellingen. 

 
 De Apenhof tracht door het geven van voorlichting dierenleed te voorkomen en 

bewustwording te creëren omtrent het houden van exotische dieren.  
 
 De Apenhof zet zich in om het aantal donateurs en donaties te vergroten door 

fondsenwerving op verschillende manieren. 
 

De Apenhof houdt zich aan de wet- en regelgeving voor het houden van Psittaciformes 
(papegaaiachtige). Dit betekent dat wij uitsluitend dieren aannemen, waarvan de herkomst 
kan worden aangetoond met documentatie. Ook moeten de dieren individueel herkenbaar 
zijn met bijvoorbeeld een voetring of microchip. 
 
Daarnaast zet de Apenhof zich in om de mens ervan te doordringen welke gevolgen en 
voorwaarden er zijn bij het aanschaffen van een papegaai, zodat de aanschaf een wel 
overwogen keuze zal worden. Dit voorkomt teleurstellingen voor mens en dier. Tevens 
proberen wij op deze manier te voorkomen dat er meer papegaaien in de opvang zullen 
belanden. 
 

2 Bestuur en vrijwilligers 
De Apenhof ontvangt geen subsidie en draait geheel op giften van dierenvrienden. De 
vrijwilligers en het bestuur zijn allen onbetaalde krachten. 
 

2.1 Bestuur 
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 Voorzitter: G.C. (Gert) Brouwer 
 Secretaris-penningmeester: A.J.C. (Anita) Brouwer-Venema  
 Algemeen bestuurslid: G.R. (Grietje) Kooistra. 
 
In 2021 heeft er geen bestuursverandering plaatsgevonden. Het bestuur is voltallig. Het 
bestuur komt gemiddeld 1 maal per kwartaal bij elkaar. 
 

2.2 Vrijwilligers 
Voor het dagelijkse reilen en zeilen is de beheerder verantwoordelijk, verder wordt er 
gewerkt met vaste, eveneens onbetaalde, vrijwilligers.  
 
Door de beheerder wordt met behulp van enkele vrijwilligers de meeste werkzaamheden in 
eigen beheer uitgevoerd om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. De beheerder is 24 
uur per etmaal bereikbaar en beschikbaar voor noodgevallen en advies. 
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Asielbeheerder : Anita Brouwer - Venema 
Hoofdverzorger : Anita Brouwer - Venema 
Dierenverzorgers : Rianne Berendschot, Patrick Brouwer, Jeanette Breedveld -   

Speksnijder, Richard Brouwer en Robert Brouwer   
      

Redactie  : Jeanette Breedveld - Speksnijder 
Administratie  : Anita Brouwer - Venema 
Webmaster  : Anita Brouwer - Venema 
PR   : Dick Venema jr. 
 
 

3 De wijze van verwerving van inkomsten 
Donateurs ondersteunen Stichting De Apenhof financieel door eenmalige of periodieke 
bijdragen. Dit aantal is door de jaren afgenomen. Het doel is om het aantal donateurs en 
donaties te vergroten door fondsenwerving op velerlei gebieden:  
 
 Het aanschrijven van verschillende stichtingen en organisaties met de vraag om De 

Apenhof te steunen. 
 

 De website regelmatig vernieuwen waardoor bezoekers gemotiveerd worden om 
donateur te worden.  

 
 Het donateursboekje 1 maal per jaar uitbrengen met de ervaringen, foto’s en belevingen 

van het afgelopen jaar. 
 
 Indien de omstandigheden het toelaten met de 6 Oud Veluwse marktdagen (juli en 

augustus) weer open huis houden met daarbij verkoop van tweedehands spullen. Tevens 
kunnen we dan uitleg geven aan de bezoekers wat ons werk inhoud en bezoekers advies 
geven over het (voorkomen van het) aanschaffen en houden van een papegaai. 

 
 Ook willen wij op zoek gaan naar publiciteit via onder andere kranten/ dagbladen/ social 

media om bekendheid te geven aan de stichting.  
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4 Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling 
In meerjarenbegroting wordt een negatief resultaat voorzien, met name als gevolg van het 
terug lopen van donaties. De grootste terugkerende kosten zijn de energie- en voerkosten. 
Doordat papegaaien tropische dieren zijn, moeten binnenverblijven goed verward worden. 
Met de huidige energiekosten zal deze kostenpost aankomende jaren hoogstwaarschijnlijk 
flink stijgen. 
 
Een gedeelte van het vermogen zal worden gereserveerd voor het vernieuwen van het dak 
en toekomstige renovaties aan meerdere verblijven. De binnenblijven zijn door de jaren heen 
behoorlijk versleten en aan vervanging toe. De vloeren zullen geëgaliseerd moeten worden. 
De buitenverblijven aan de rechterzijde van de Apenhof zullen gesloopt worden. Deze 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zullen door het bij elkaar wennen van 
papegaaien overbodig worden. Hiervoor zijn wij tevens op zoek naar sponsors. Door de 
werkzaamheden met onbetaalde vrijwilligers uit te voeren zullen we de kosten hiervan zo 
laag mogelijk houden. 
 
Een van de verwarmingsketels zal binnen 5 jaar aan vervanging toe zijn en zal bij uitval 
direct vervangen moeten worden. Hiervoor wordt geld gereserveerd. 
 
Daarnaast zal een offerte worden opgevraagd voor de vervanging van het dak. Deze offerte 
willen wij voorleggen bij verschillende organisaties om te kijken of er financiële middelen 
beschikbaar gesteld kunnen worden. 
 
Het overige vermogen wordt bestemd als reserve bij calamiteiten en terugkerende kosten 
zoals voer- en energiekosten. 
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