
Jaarverslag 2019 Stichting Iguana 

 

Algemeen 

Het hele jaar 2019 was druk met verzorging van grote partijen opvangdieren.  

Het aantal bezoekers is gelijk gebleven. 

Informatie 

De website wordt steeds meer bekeken en Iguana krijgt veel reacties, soms negatief, maar 

meestal lovende woorden. Via de website worden regelmatig entreebewijzen gekocht. Er staat 

ook een knop voor donaties en ook hier zijn diverse donaties binnen gekregen, zelfs van 

mensen die elke maand een bedrag overmaken. De jaarlijkse rondgang met flyers langs 

campings en hotels heeft in 2019 wel plaatsgevonden. Vorig jaar was er geen tijd voor 

vrijgemaakt. Communicatie via  de website blijft erg belangrijk voor een organisatie als 

Iguana. 

Inkomsten 

De verhuur van de panden in de Breestraat heeft enkele problemen gekend, maar deze zijn 

inmiddels opgelost. 

Via de Rabobank Clubkas Campagne is een bedrag ontvangen van € 534,28   ruim € 100,-- 

meer dan vorig jaar. Iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk dank. Hopelijk stemmen 

volgend jaar nog meer mensen op Iguana! 

Door de grote partijen opvangdieren uit 2018 is de financiële situatie nog steeds stabiel. 

Personeel  

Het aantal vaste medewerkers bedraagt 15, waarvan 8 fulltime. In een kleine organisatie zijn  

vaak diverse vrijwilligers aanwezig. Bij Iguana houden zij zich o.a. bezig met dierverzorging,  

zorgen voor diertransport van en naar Iguana en tevens zijn er ook vrijwilligers die zich 

inzetten als gids en rondleidingen verzorgen. 

Educatie 

Scholen en eventueel verzorgingshuizen of bedrijven kunnen leskisten bij Iguana aanvragen. 

Er zijn 4 leskisten die gaan over: hagedissen, slangen, schildpadden en krokodillen. Scholen 

krijgen korting op de entreegelden en krijgen er een rondleiding bij, eventueel toegespitst op 

een door de leerkracht aangegeven onderwerp, diersoort en of diergroep. Gekoppeld aan een 

bezoek kan de begeleidend leerkracht er voor kiezen vooraf gebruik te maken van een 

educatieve leskist. Er zijn dit jaar geen aanvragen voor de leskisten geweest. De scholen 

komen liever met één of meerdere leerkrachten naar Iguana zelf. En bespreken dan 

vervolgens een rondleiding met gids. 

 



 Cursussen 

Dit aandachtspunt blijft gehandhaafd. Regelmatig cursussen organiseren voor ambtenaren van 

de gemeente, politie, douane en ministerie. De onderwerpen die de revue passeren zijn 

voornamelijk het herkennen en verzorgen van diersoorten, transport, herkennen van de 

gezondheidssituatie van dieren en  de tussentijdse opslag hiervan.  

Investeringen  

In 2018 heeft Iguana Bellamypark 29 aangekocht om over meer opslagruimte te kunnen 

beschikken mocht dat nodig zijn. Het opknappen kon gestart worden. 

 Nadat in 2018 een begin was gemaakt met het opknappen van de gevels aan de voor- en 

zijkant van Iguana.is dit stopgezet door de gemeente Vlissingen. De Monumentencommissie 

ging zich hier in mengen en kwam tot de conclusie dat de kleuren op gevels niet juist waren.  

Financiën  

De jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020, opgemaakt door Accountantskantoor SAA 

te Vlissingen, zijn beide in orde bevonden en door het bestuur bekrachtigd.   

 

Vlissingen, juli 2021. 

 

 


