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Stichting Avolare 
 
Avolare 
Avolare is Latijn voor uitvliegen. Zieke of gewonde wilde inheemse dieren 
komen tijdelijk in de wildopvang om te revalideren en rehabiliteren en 
daarna dienen ze ‘uit te vliegen’, terug de natuur in. 
 
Door de strenge eisen (Wet Natuurbescherming 2017) die aan wildopvang 
centra in Nederland worden gesteld, is het aantal opvangcentra 
dramatisch afgenomen. Dit zorgt voor een tekort aan wildopvang, met 
name in Midden-Nederland. Stichting Avolare is opgericht om dit tekort op 
te vullen. 
 

Missie en Visie 
Wij bieden hulpbehoevende inheemse wilde dieren de mogelijkheid te 
herstellen, zodat zij weer met onze hulp terug kunnen keren naar de 
natuur. Ook dragen wij bij aan de bewustwording van het grote publiek 
over het belang van dier en natuur in Nederland en de noodzaak om daar 
zorgvuldig mee om te gaan. 
 
Wij verbinden organisaties op het gebied van dier- en 
natuurbescherming. Met andere (wildopvang)centra zal een 
samenwerking worden opgezet voor het uitwisselen van dieren  en 
kennis. 
 
Binnen Avolare wordt samengewerkt met onder andere vrijwilligers, 
stagiaires en mensen  met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Wij dragen onze missie en visie uit door het uitvoeren van een breed 
palet aan taken/activiteiten passend binnen haar doelstellingen. 
 

Doelstellingen 
1. Wildopvang 

• Inheemse wilde dieren opvangen en verzorgen om ze na 
een rehabilitatietraject weer uit te kunnen zetten in hun 
leefgebied. 

• Uitheemse diersoorten zo nodig opvangen en verzorgen 
waarna deze worden ondergebracht bij de daarvoor 
gecertificeerde organisaties. 

2. Het vergroten van waardering voor dier en natuur bij het grote 
publiek door het geven van educatie en voorlichting. 

3. Het faciliteren van een netwerk voor organisaties en initiatieven op 
het gebied van dier- en natuurbescherming, met als doel het delen 
en gebruik maken van elkaars expertise. 
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Organisatie 
 

Algemene gegevens 
KvK nummer 72764651 
Fiscaal nummer/RSIN   859228381 
ANBI-status sinds 3 oktober 
2018 CBF-erkenning n.v.t. 
Lidmaatschap brancheorganisatie niet van toepassing 

 
Adres Boersberg 2 67865 NG te Doorwerth 
E-mailadres info@avolare.org 
Website avolare.nl 

 

Bestuur 
Het bestuur bestond tot 1 december 2020 uit 5 personen. In de maand 
december 2020 is de samenstelling teruggegaan naar drie personen. 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen een minimale 
vergoeding voor hun werkzaamheden (volgens ANBI-regels). 

 
Bestuursleden 
Voorzitter Marjo Poulissen 
Secretaris/penningmeester Gert-Jan Nefkens 
Bestuurslid Marylou Gudden-Aaldering 
 
per 1 december 2020 zijn afgetreden 
Penningmeester Menno van der Put 
Bestuurslid Marielle van Aggelen 

 

Werknemers 
Per 1 oktober 2020 is naast de directeur (36 uur) een manager voor 16 
uur/week aangetrokken. Dit betreffen betaalde functies waarvoor 
specifieke functiebeschrijvingen en  functieprofielen zijn opgesteld. Er is 
geen CAO-regeling. 

mailto:info@avolare.org
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Jaarverslag 
 

Verrichte werkzaamheden en gebeurtenissen 
in 2020 

 
In 2020 is Avolare nog niet operationeel als wildopvang aangezien het 
terrein en het gebouw  gerealiseerd gaat worden vanaf september 2019 t/m 
juli 2021. De voorbereidende werkzaamheden door het bestuur en de 
directeur en manager hebben   wel plaatsgevonden in 2020. Hieronder een 
uiteenzetting. 

 
Dit jaar is besloten om Buro Pervasief in te huren om een traject in gang te 
zetten met als doel Avolare een franchise-organisatie te laten worden van 
Stichting Driestroom ten einde in de  toekomst mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een plek bij ons te kunnen bieden. 
Het traject bestaat uit het opstellen van een ondernemersplan en biedt 
beslismomenten om  het traject wel of niet voort te zetten. Het traject loopt 
t/m juni 2021. 

 
In februari zijn wij een overeenkomst aangegaan met KAN 
accountantskantoor waarbij zij  onze financiële administratie verzorgen 
op basis van kostprijs, dus zonder gemaakte arbeidsuren in rekening te 
brengen. 

Er is op onze website de mogelijkheid gecreëerd om je als vrijwilliger 
alvast aan te melden. Inmiddels hebben al 160 mensen hier gebruik van 
gemaakt. Deze geïnteresseerden worden    op de hoogte gehouden 
middels een maandelijkse nieuwsbrief. In 2021 zal gestart worden met het 
vormen van vrijwilligerswerkgroepen voor de diverse werkzaamheden 
binnen Avolare. 

 
In mei bleek de auto ( Avolare ambulance), eerder dan verwacht, zoveel 
gebreken te hebben dat de aanschaf van een nieuw voertuig noodzakelijk 
werd. Het is altijd de bedoeling geweest om, in lijn met onze duurzame 
instelling, met een elektrische ambulance te gaan rijden maar op dit 
moment zijn er nog geen modellen te koop die aan onze voorwaarden 
voldoen. Daarom is besloten om als overbrugging een tweedehands diesel 
Avolare ambulance aan te schaffen. 
 
Ter ondersteuning van onze directeur is Marieke Priester parttime 
aangenomen als manager. In 2021 zal haar contract omgezet worden naar 
een full time aanstelling (minimaal 32 uur/week). 
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Vanaf maart 2020 beïnvloedde de Coronapandemie de 
werkzaamheden/activiteiten van  Avolare. Het is in deze tijd erg moeilijk om 
aan sponsors en donateurs te komen. 

Voor ons is het extra lastig, omdat ons onderkomen nog niet gereed is en 
de wildopvang nog   niet in bedrijf is. Om aan ondernemers en bedrijven 
duidelijk zichtbaar te maken waar wij voor staan is besloten om een 
uitgebreide brochure over ons en ons werk te maken. Begin 2021 hopen 
wij deze te kunnen distribueren. Verder hebben wij contact gezocht met 
Grant Results, een organisatie die gespecialiseerd is in marketing voor de 
charitatieve sector. 

Er is in november 2020 een overeenkomst getekend met Split-a-Gift. Via 
Split-a-Gift is het  mogelijk dat mensen die iets te vieren hebben aan hun 
gasten een donatie vragen voor Avolare in plaats van een cadeau. 

 
Het vrijwilligersreglement en onze vrijwilligersovereenkomst zijn opgesteld. 

Er is een eerste opzet gemaakt van de benodigde afdelingen ofwel 
vrijwilligersteams en de bijbehorende profielen van de vrijwilligers 
binnen Avolare. Evenals ons privacybeleid dat  voldoet aan de AVG 
wetgeving. 

 
De werkgroepen ICT en communicatie zijn gestart. 

Werkgroep ICT bestaat uit 3 vrijwilligers. In 2020 is een concept IT plan 
opgesteld.  

Werkgroep communicatie bestaat uit 4 vrijwilligers. Zij houden zich bezig 
met het schrijven van blogs voor op de website. 

Werkgroep dierverzorging bestaat momenteel uit 4 personen. Deze 
werkgroep heeft protocollen opgesteld met betrekking tot verzorging, 
voeding en huisvesting van de wilde dieren. Aan de hand van casussen 
wordt de optimale route bij diverse scenario's voor de opvang van wilde 
dieren binnen Avolare in kaart gebracht. 

 
 

Gebouw 
Het te realiseren gebouw is geen eigendom van stichting Avolare. Het 
gebouw wordt gerealiseerd door een particulier initiatief en gebouwd 
ten behoeve van Stichting Avolare.  De werkzaamheden, die onder 
realisatie van het gebouw vallen, worden daarom niet meegenomen in 
dit jaarverslag. 
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