
Jaarverslag 2020 Stichting Iguana 

 

Algemeen 

Het gehele jaar 2020 stond in het teken van verzorging van opvangdieren en eigen dieren.  

Het aantal bezoekers is sterk gedaald vanwege de plotselinge sluitingen wegens corona. 

 

Informatie 

De website wordt aardig bekeken en Iguana krijgt veel reacties.  

Via de website worden normaal gesproken entreebewijzen gekocht, maar dit is halverwege 

stilgezet vanwege verplichte sluitingen.  

De knop voor donaties konden veel mensen vinden en er zijn veel donaties binnen gekomen, 

heel veel dank daarvoor.  

De jaarlijkse rondgang met flyers langs campings en hotels heeft dit jaar niet plaatsgevonden. 

Communicatie via  de website blijft dus belangrijk voor een organisatie als Iguana. 

 

Inkomsten 

Iguana heeft in 2020 de link gemist om aan de Rabobank Clubkas Campagne mee te doen.. 

Hopelijk stemmen volgend jaar weer mensen op Iguana! 

Dit jaar lopen we wel terug met onze inkomsten, maar dat zal bij de meeste bedrijven het 

geval zijn, helaas. 

 

Personeel  

Het aantal vaste medewerkers bedraagt nog steeds 15. In onze 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 

Een paar scholen hadden zich gemeld voor rondleidingen, maar zijn afgehaakt.  

En voor educatief materiaal was helemaal geen belangstelling, ook niet voor op scholen  zelf, 

want die waren ook gesloten!. 



 

Cursussen 

Dit aandachtspunt blijft gehandhaafd. Alleen dit jaar zijn er geen cursussen gehouden. 

De cursussen worden meestal gehouden 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  

Het verder opknappen en schilderen van de voorgevels van Iguana is wel gestart en moet van 

de gemeente klaar zijn op 1 juli 2021. 

Iguana heeft extra personeel moeten aannemen, mede omdat de vaste medewerker die deze 

zaken afhandelt in de ziektewet is beland. 

 

Financiën  

De jaarrekening 2020 en de begroting voor 2021, opgemaakt door Accountantskantoor SAA 

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

 

Vlissingen, juli 2021. 

 

 


