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VOORWOORD 

De stichting A seal heeft een turbulent jaar achter de rug en dit zal zich voortzetten in 2015.  

Na een degelijke inventarisatie heeft het bestuur een geschikte locatie gezocht en gevonden 
in Stellendam, bij de Haringvliet Expo. 

Net na het geboorteseizoen van de gewone zeehond zijn de activiteiten begonnen met 
opvang en verzorging van zeehonden.  

Met vereende krachten en veel vrijwilligers is begin juni 2014 het eigenlijke plan opgestart 

nadat de vergunning voor opvang was verleend.  

Mede een aanvangsubsidie van de stichting Lenie 't Hart en de expertise rondom haar, 

hebben geleid tot een snel resultaat van  goede opvang en terug uitzetten van zeehonden 
voor de kust van Goedereede/Ouddorp en Schouwen.  

Het bedrijfsleven en onze vrijwilligers hebben het mogelijk gemaakt uitbreidingsplannen en 

betere accommodatie tegelijkertijd te realiseren. 

Een financiële instandhoudingsubsidie van de Gemeente Goeree Overflakkee uit de pot 
recreatie en toerisme heeft het mogelijk gemaakt deze groei te realiseren. 

Nadat duidelijk werd dat er een nieuwe eigenaar van het restaurant en de Deltaexpo zich 
aandiende zijn de plannen meer toekomstgericht uitgerold en samengevat in een 

meerjarenplan. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het zeer belangrijk is onze bezoekers meer te gaan vertellen 
over de gehele voor- en achterdelta van het gebied rond de kop van Goeree, en samen met 

de zeehondenopvang en een hierbij aansluitende educatieve expositie de exploitatie rond te 
krijgen. 

Niet op zijn minst zal het ook een belangrijke economische drager voor het recreatie en 

toerisme worden, met een niet te vergeten naamsbekendheid voor de Stellendamse havens 
en industriële dienstverleners.  

Ook Rijkswaterstaat, Visserij, Natuurorganisaties en bedrijfsleven kunnen hiervan op termijn 
gaan profiteren. 

Wij kijken uit naar de ontwikkelingen in 2015.  

René Wissekerke 

Voorzitter 
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STATUTAIRE NAAM 

 

Statutaire naam:  

Stichting A Seal Centrum voor zeezoogdierenzorg 

 

Rechtsvorm:  

Stichting 

 

Vestigingsadres: 

Haringvlietplein 3a 

3251 LD  Stellendam 

Contactgegevens: 

telefoon: 0187 - 63 644 

website: www.aseal.nl 

e-mail: info@aseal.nl 

 

Overige van belang zijnde gegevens: 

Rabobank: NL49RABO 0180 5241 27 

BIC: RABONL2U 

Kamer van Koophandel: 60199164 

BTW nummer: 8538.05.623.B.01 

ANBI-status: 853805623 
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DOEL 

De stichting heeft als doel het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor 

zeezoogdieren. De nadruk ligt op het opvangen van zeehonden (vinpotigen). De 

zeezoogdieren die we opvangen zijn dan ook voornamelijk zeehonden. In Nederland betreft 

dit de Gewone zeehond (Phoca vitulina) en de Grijze zeehond (Halichorus grypus). Er zijn ook 

dwaalgasten zoals een Ringelrob, Zadelrob of Klapmuts, die door ons opgevangen kunnen 

worden. 

De stichting is daarnaast gericht op de bescherming van zeezoogdieren, hun leefomgeving 

en het behouden van een gezonde populatie. 

De betreffende zeezoogdieren in de Nederlandse wateren worden bij dreigende nood naar 

veilig water gedirigeerd. Bij daadwerkelijke nood wordt de nodige zorg verleend. De 

zeezoogdieren die worden opgevangen, verkeren door ziekte, verwondingen of verwezing, 

of door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, in nood en worden tijdelijk 

opgevangen, verzorgd en gerevalideerd.  

De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. 

Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel 

oplopen. De opvang is erop gericht dat een dier na herstel van ziekte, verzwakking, 

verwonding of verwezing, goede kansen op overleving heeft en zoveel mogelijk zijn 

soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur. 

De stichting wil waar mogelijk voorlichting geven over de zeezoogdieren die in nood zijn of 

zijn geweest en over de conditie van hun natuurlijke leefomgeving. Tevens draagt de 

stichting daarbij actief uit dat de natuurlijke processen waar de populaties van de betrokken 

soorten onderdeel van zijn, niet verstoord mogen worden.  

Visie 

In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren is vastgelegd dat je als mens verplicht bent 

hulp te verlenen aan een dier dat in nood verkeert. Ook zonder deze wet vinden wij dat 

wanneer iemand in de gelegenheid is om een dier dat in nood verkeert en/of lijdt te helpen, 

diegene dat moet doen, ongeacht of het lijden al dan niet wordt veroorzaakt door 

menselijke activiteiten. 

Wij beschouwen het verlenen van hulp aan een hulpbehoevend zeezoogdier, als een vanuit 

menselijke beschaving en ethiek ingegeven vanzelfsprekendheid. Dit horen wij zorgvuldig, 

respectvol en verantwoord te doen, met een beleid waarbij ieder individueel dier telt.  

Missie 

De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door het formeren, onderrichten en 

onderhouden van een netwerk van hulpverleners die langs de kust kunnen waarnemen of 

een zeezoogdier in nood verkeert of dreigt te verkeren, het dier kunnen begeleiden uit 
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risicovolle wateren, eerste hulp kunnen verlenen en/of transport naar een opvanglocatie 

kunnen verzorgen. 

Om de veiligheid en het welzijn van de zeezoogdieren te waarborgen, biedt het 

opvangcentrum hoogwaardige, professionele, medische zorg aan zieke, al dan niet gezonde, 

verweesde zeezoogdieren met als doel deze dieren na herstel weer vrij te laten in hun 

natuurlijke omgeving. Al onze werkzaamheden zijn protocollair vastgelegd zoals vereist en 

genoemd in artikel 4 van het kwaliteitsprotocol opvang beschermde inheemse diersoorten - 

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 maart 2009, nr. 

TRCJZ/2009/620. Wij streven daarbij naar constructieve samenwerking met andere 

opvangcentra. 

Daarnaast geven wij aan een zo breed mogelijk publiek voorlichting en educatie over 

zeezoogdieren en de factoren die bedreigend zijn voor deze dieren en de leefomgeving. Ook 

werken we (internationaal) samen met instellingen of natuurlijke personen, die activiteiten 

op het gebied van voorlichting en educatie ontplooien. Indien nodig en mogelijk kan de 

stichting ook buiten Nederland noodhulp verlenen en voorlichting over zeezoogdieren 

geven. 

De zeehond staat boven aan de voedselketen, waardoor hij een goede indicator is voor de 

kwaliteit van de leefomgeving van de zeehond en overige dieren. Door middel van 

wetenschappelijk onderzoek brengen we de problemen van de zeezoogdieren in kaart. Aan 

de hand van de gegevens die we kunnen verkrijgen over het dier kunnen we onderzoek doen 

naar ontwikkelingen die zich in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta voordoen wat betreft de 

immunologie, de populatie en de kwaliteit van het leefgebied. De gegevens betreffen soort, 

conditie (ook immunologisch gezien), geslacht, diagnose en behandeling, microbiologische 

status, DNA, voedselkeuze, gedrag en overleving (terugmelding). Zo werken wij aan 

verbetering van de leefomstandigheden van de zeezoogdieren.  

Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in samenwerking met deskundigen en wordt 

gebruikt om de bescherming te verbeteren en het welzijn van de (opgevangen) 

zeezoogdieren te blijven waarborgen. Wij staan in ons wetenschappelijk onderzoek geen 

invasief dierexperiment toe en streven naar het leveren van een bijdrage aan de 

bescherming en het behoud van zeezoogdieren en hun natuurlijk leefmilieu. 

Ook trachten wij onze doelen te behalen door het vergroten van het milieubewustzijn bij het 

publiek. In het bijzonder wat betreft het mariene milieu en zeezoogdieren, met speciale 

aandacht voor de urgentie van behoud van hoogwaardige leefgebieden en het tegengaan 

van vervuiling en afval in zee. 

Om voormelde activiteiten te helpen bekostigen, richten wij ons op het werven van fondsen 

en alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen. De stichting heeft geen 

winstoogmerk. 
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DE OPRICHTING 

Het idee om een zeehondenopvang op te richten in het zuidwesten van Nederland ontstond 

om praktische redenen. Zeehonden die in Zeeland werden gevonden, werden vóór de 

oprichting van A Seal door de EHBZ (eerst hulp bij zeezoogdieren) naar de zeehondenopvang 

in Pieterburen gebracht. Een lange reis die het zieke dier niet ten goede kwam.  

 

Een aantal mensen ging met het idee voor een opvang in het zuidwesten aan de slag. Er 

werd veel gebrainstormd en uiteraard werd er gezocht naar een geschikte locatie.  

 

De stichting is opgericht op 11 maart 2014. In eerste instantie dacht men aan een andere 

locatie in Stellendam, maar uiteindelijk werd gekozen voor Expo Haringvliet, waar we het 

expogedeelte tegen goede voorwaarden mochten gebruiken.   

 

Op 25 juli 2014 werd de vergunning afgegeven voor het opvangen van zieke en verweesde 

zeehonden uit het gebied gelegen tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Belgische kust. Op 

29 juli kwam de eerste melding al binnen. Er was een zieke zeehond gevonden in Ter 

Heijden. In samenwerking met de EHBZ-groep Ouddorp was er binnen een uur een bassin 

gemaakt waarin de zeehond kon verblijven. A Seal was een feit.  

 

Er dienden zich al snel vrijwilligers aan voor de verzorging en de technische dienst. We 

kregen ondersteuning van een groep vrijwilligers die voorheen bij Stichting 

Zeehondencreche Lenie 't Hart had gewerkt.  

 

VETERINAIRE FEITEN EN ACTIVITEITEN 

 

In de periode tussen 29 juli en 31 december 2014 heeft A Seal 43 zieke en verweesde 

zeehonden opgevangen. 24 gewone zeehonden, 18 grijze zeehonden en 1 dwaalgast, i.c. een 

klapmuts.  

In 7 gevallen is het niet gelukt om de dieren te redden. In 2014 zijn geen door A Seal 

uitgezette zeehonden dood teruggevonden 

In 2014 zijn door A Seal 14 zeehonden uitgezet, waarvan de eerste twee op 27 september.  

Alle zeehonden die bij ons werden aangeboden voor verzorging, kregen een geel merkteken 

met een uniek nummer in één van hun achterflappen. Dat nummer werd opgenomen in een 

registratiesysteem.  

Zeehonden stranden om verschillende redenen: Er zijn huilers (dieren zonder moeder), zieke 

en/of verzwakte dieren of dieren die bv trauma hebben opgelopen. Elk dier wordt 
individueel onderzocht en verzorgd, met een bijpassende opvang en medicatie. A Seal heeft 
een terughoudend beleid voor wat betreft vaccinatie en antibiotica.  

 



Jaarverslag Stichting A Seal - 2014 
8 

Een veel voorkomende ziekte bij zeehonden is een longworminfectie. Longwormen komen in 
de regel veel voor bij zeehonden maar bij zwakke dieren nemen ze de overhand en maken 

het longweefsel kapot. Een zeehond met een zware longworminfectie is een zeer kritieke 
patiënt welke een intensieve verzorging en behandeling nodig heeft.  
 
De gemiddelde verblijfsduur van de zeehond is 2,5 maand.   
 
In november 2014 bereikte een influenza uitbraak de Nederlandse kust. Hoewel de infectie 
milder verliep dan gedacht, werden er zeehonden geïnfecteerd. Economische Zaken had een 
coördinerende rol om gemeentes, opvangcentra, strandingsnetwerken en onderzoeke rs 
samen te laten werken om elke aangespoelde zeehond centraal te registreren en eventueel 
te onderzoeken. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van het verloop van de infectie.  
 
 
PUBLICITEIT 

Met enige regelmaat werd aandacht geschonken aan onze zeehondenopvang. Onder andere 

in het AD en de regionale kranten verschenen artikelen over A Seal. Ook Hart van Nederland,  

RTV Rijnmond, RTV Noord, omroep Zeeland, Radio 538 en Omroep Voorne zonden beeld- en 

geluidsfragmenten uit.  

Daarnaast is de stichting zeer actief op het gebied van Social Media; eind 2014 waren er al 

meer dan 2000 volgers op Facebook. Ook op Twitter heeft de stichting een account.  
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Communicatie met belanghebbenden 

Stichting A SEal hecht veel waarde aan transparantie. Daartoe wordt met de verschillende 

belanghebbenden gecommuniceerd volgens onderstaande communicatiematrix.  
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ADVISEURS EN EXTERNE CONTACTEN 

Wanneer we dat nodig achten, kunnen we overleggen met de aan onze stichting verbonden 

adviseurs: 

- Lenie ‘t Hart; 

- dr. P. ‘t Hart; 

- prof. Gruys; 

- dr. Hammer Jensen; 

- dr. Elsons-Riggins; 

- dr. Morick; 

- prof. Matthijssen; 

- dr. O. Sokolova; 

- dr. D van Liere. 

 

Overige instanties waar we regelmatig contact mee hebben:  

- Economische Zaken; 

- Erasmus Universiteit; 

- Ecomare; 

- Pieterburen; 

- Imares; 

- Dutch Wildlife Health Centre: 

- EHBZ. 

 

MENSELIJK KAPITAAL 

De stichting wordt gevormd door vrijwilligers en bestaat uit een aantal afdelingen.  

 

De afdeling "zorg" is verantwoordelijk voor de zorg van de zeehonden. Ze worden hierin 

bijgestaan door een lokale dierenarts. Deze afdeling wordt aangestuurd door een bestuurslid 

die een"aanspreekpunt voor de zorg" onder zich heeft staan. Een aantal 

Dienstverantwoordelijken stuurt de teams aan. Elk team bestaat uit één 

Dienstverantwoordelijke, een aantal voerders en een aantal assistent-voerders. Per dag 

draaien er ongeveer 3 shifts. Onder de vrijwilligers bevindt zich een aantal paraveterinairs. In 

2014 zijn de vrijwilligers bijgestaan en opgeleid door verzorgers voorheen verbonden aan de 

stichting zeehondencrèche Lenie 't Hart. Eind 2014 waren er 66 actieve vrijwilligers, waarvan 

11 personen werkzaam zijn als gastvrouw of -heer, 6 man in de technische dienst, 7 

bestuursleden en de overige vrijwilligers waren werkzaam in de zorg.  
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De afdeling "technische dienst" zorgt voor de opbouw van de opvang en bereidt de 

verbouwing voor die in 2015 zal aanvangen.  

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en maximaal nog 

4 algemene bestuursleden. In 2014 heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden in het 

bestuur, mede uit logistieke overwegingen. De oprichters kwamen bijna allemaal uit het 

noorden van het land en hadden weinig raakvlakken met deze regio. Inmiddels zijn alle 

bestuursleden verbonden met dit gebied. Het bestuur komt zeer regelmatig bijeen. In 2014 

was de frequentie gemiddeld eens per twee weken. Van alle vergaderingen werden 

verslagen gemaakt. Eind 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- Rene Wissekerke (voorzitter)  

- Marianne Kramer Freher (secretaris) 

- Wendy Hoogstad (penningmeester)  

- Jaap van der Hiele 

- Bert de Boer 

- Peter Feller 

- Jaco Joppe 

Omdat A Seal in de opstartfase alle tijd en energie moest steken in het opleiden van haar 

eigen vrijwilligers en het verzorgen van de zeehonden en daardoor goede begeleiding van 

stagiairs niet mogelijk was, is er voor gekozen in 2014 nog geen stageplaatsen aan te bieden. 

 

Interne communicatie 

De lijnen zijn kort binnen de stichting. Er is geen sprake van een hiërarchische instelling. 

Wanneer er iets te melden valt, gebeurt dat direct.  

Vanuit het bestuur wordt er minstens eens per maand een nieuwsbrief naar alle vrijwilligers 

verstuurd.  

Boeien en binden vrijwilligers 

De stichting zet zich in voor het boeien en binden van de vrijwilligers. Dit wordt gerealiseerd 

door het geven van interne opleidingen, het organiseren van informatieavonden voor 

vrijwilligers en het geven van een eindejaarsfeest. Ook krijgen de vrijwilligers shirts, morfs en 

bodywarmers uitgereikt. Een aantal maal werd in samenwerking met de KNRM en 

gezamenlijke vaartocht georganiseerd naar de zandbanken waar de zeehonden zich 

ophouden. 
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TOEKOMSTPLANNEN 

 Voor 2015 werden er definitieve plannen en ontwerpen gemaakt voor de realisering van 
een definitieve accommodatie in de voormalige Haringvliet Expo, welke zal bestaan uit 

-een nieuwe quarantaine; 
-een tussenfase opvang in een volledig vernieuwde serre; 

-een viertal buitenbaden met bijbehorende waterbehandelingsinstallaties; 

-verder een nieuwe viskeuken, wasserij en machinekamer.  
 

In het pand waar de zeehondenopvang is gevestigd, zal in 2015 een educatieve expo worden 
gerealiseerd, waar ook de KNRM en Rijkswaterstaat een rol in spelen. Eveneens wordt er 

een geheel vernieuwd restaurant geopend. Deze drie zelfstandige ondernemingen zullen 
elkaar versterken met als doel een groot aantal bezoekers en een landelijke 

naamsbekendheid.  

Doelstellingen 2015 
 

Onze doelstellingen voor 2015 zijn: 
- het verbeteren van de zeehondenzorg door kwalitatief betere voorzieningen; 
- het aantrekken van meer vrijwilligers zodat er een goede basispool is; 

- het uitwerken van de publieksfunctie door middel van een PR-, fondsenwervings- en 
communicatieplan; 

- goede bezoekersregistratie (vanwege het ontbreken van een goed kassasysteem kan er 
voor 2014 nog geen bezoekersaantal worden genoemd).  
 

FINANCIËN 

De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:  

- opbrengsten van activiteiten van de stichting; 

- subsidies en donaties; 

- revenuen van het vermogen;  

- schenkingen, erfstellingen en legaten;  

- alle andere verkrijgingen en baten.  

 

Het bestuur besluit over het aanvaarden van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen 

en legaten. Een aan de stichting gedane erfstelling kan niet anders worden aanvaard dan 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving.  

Eenmaal per jaar, meestal in de maand december, worde n de donateurs en vrienden 

aangeschreven met het verzoek om een bijdrage over te maken.  

Specifieke geldwerving wordt ondernomen in de vorm van eenmalige acties indien er sprake 

is van een kostbaar project: bouw, verbouw, investering, bijzonder aanschaf, etc. 
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Vermogensbeheer 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 

van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.   

Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamhede n als 

bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:   

vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste  wilsbeschikking of schenking 

door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover 

die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking 

verbonden voorwaarden,   

vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit 

uit de doelstelling van de stichting,  

activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, 

voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig 

heeft.   

Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De 

penningmeester heeft de dagelijkse zorg over het beheer. Hij stelt ieder voorjaar de 

jaarrekening op, waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt 

gegeven. Deze jaarrekening wordt op de voorjaarsvergadering van het bestuur besproken. 

Na goedkeuring van de jaarrekening door het bestuur wordt aan de penningmeester 

decharge verleend voor het door hem gedurende het voorbije jaar gevoerde financieel 

beheer. 

Beloningsbeleid voor bestuursleden 

Het bestuur kan aan de bestuursleden een vergoeding toekennen voor de  door hen 

gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. 

De bestuursleden hebben geen recht op een beloning.  

 

Financiële bijdragen 

A Seal heeft in 2014 een instandhoudingspremie/subsidie ontvangen van € 50.000 uit de pot 

recreatie en toerisme, alsmede een aanvangsubsidie van de Stichting Lenie 't Hart. A Seal 

mocht ook vanuit het bedrijfsleven op vele manieren sponsoring ontvangen in de vorm van 

materialen en/of advies. Van ca. 56 bedrijven en instellingen ontvingen we voor in totaal 

zo'n € 220.000,- aan bijdragen. Ook particulieren waren gul en deden een eenmalige gift of 

werden donateur.  

Tevens konden bedrijven en particulieren een zeehond exclusief "adopteren" voor € 500,- en 

in de periode van de geboortegolf met een "overschot" aan zeehonden was er deeladoptie 

voor € 50,- mogelijk.  
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Dankzij bovengenoemde bijdragen konden we beschikken over meerdere tijdelijke 

zeehondverblijfsruimten, hebben we een mobiele quarantaine gebouwd en werd er in een 

kantoorruimte en vrijwilligersruimte voorzien.  

Jaarrekening 

Zie bijlage.    

 

Stellendam, 27 juli 2015 

 

 

R.M. Wissekerke  M.A. Kramer Freher - Dorst  L.M. Cornelisse 

Voorzitter   Secretaris    Penningmeester 

 

 

G.A. Trieller   J.G.J. van der Hiele   G.J. de Boer 

 

 


