Nieuwsbrief & Jaaroverzicht 2017
Belangrijk! Is uw e-mailadres bij ons bekend?
In vorige nieuwsbrieven hebben wij gevraagd uw
e-mailadres naar ons te mailen. Gelukkig hebben veel
vrienden gereageerd, maar wij hebben nog lang niet van
alle vrienden een e-mailadres. Daarom nogmaals het
verzoek uw e-mailadres naar ons te mailen. U kunt mailen
naar vrienden@schildpaddencentrum.nl Voeg a.u.b. ook
ons e-mailadres toe aan uw lijst van veilige afzenders!
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QR-code online doneren

Zet uw loten om voor het Schildpaddencentrum
Speelt u al mee in de VriendenLoterij maar (nog) niet voor het Schildpaddencentrum
dan kunt u dit eenvoudig regelen! U belt naar de ledenservice van de VriendenLoterij
( 0900 300 1400 / normaal tarief ) en laat uw lot(en) omzetten! De sponsorcode
van het Schildpaddencentrum is 3915.
Toelichting: Vele vrienden spelen mee in
de SupportActie. De lotenprijs van de
SupportActie ligt een stuk lager dan de
lotenprijs van de VriendenLoterij. De
bekendheid van de VriendenLoterij door
Tv-reclame is daarentegen veel groter!

Sponsorcode = 3915

Ere wie ere toekomt
Dhr. C. Spek van Bouwadviesburo Spek werd tijdens het uitwerken van
bouwplannen voor het huidige Schildpaddencentrum gevraagd op te treden als
directievoerder. Zijn deskundigheid was zeer gewenst omdat niet eerder een
dergelijk opvangcentrum in Nederland was gebouwd. Bassins, waterbehandeling en
luchtbehandeling moesten in het gebouw worden gerealiseerd. Ook bezoekers
moesten in het Schildpaddencentrum
veilig
kunnen
verblijven.
Vergunningverlenende
instanties
keken mee of het gebouw ging voldoen
aan gestelde eisen op gebied van
milieuwetgeving, dierentuinenbesluit
en
brandveiligheid.
Dhr.
Spek
coördineerde dit alles en had daar veel
werk aan. Op dat moment kon dhr.
Spek niet vermoeden dat de bouw van
het Schildpaddencentrum op een
Foto: Het Schildpaddencentrum wordt
bittere teleurstelling zou uitlopen.
door vrijwilligers goed onderhouden!
Dhr. Spek contracteerde voor de bouw
een middelgrote aannemer uit Alphen a/d Rijn. De aannemer gaf nadrukkelijk aan
de bouw binnen de gestelde tijd te kunnen voltooien en dus op tijd op te leveren.
De werkelijkheid bleek helaas anders. De aannemer startte ruim een maand te laat
en het plaatsen van de verdiepingsvloer liep ook nog eens onnodige vertraging op.
Het was helemaal slecht gesteld met de bouw van de bassins. Het lukte de
aannemer niet om de bassins waterdicht te krijgen. Op een groot aantal plaatsen
liep het water gewoon de vloer op. De aannemer heeft wel pogingen gedaan om de
lekken te dichten maar die waren verre van adequaat.

Dhr. Spek kreeg het gevoel dat de aannemer niet capabel was om de bassins lekvrij
op te leveren. Dit gevoel werd versterkt door de ingeschakelde deskundige van een ingenieursbureau. Het niet
lekvrij kunnen opleveren betekende in de praktijk verminderde exploitatiemogelijkheden en dus minder
inkomsten voor de stichting. Dhr. Spek vond het daarom belangrijk snel los te komen van de aannemer en een
andere aannemer te zoeken die de bassins wel lekvrij kon opleveren. Een andere aannemer is het niet geworden;
wel technisch aangelegde vrijwilligers binnen de stichting. Zij zijn er met beperkte middelen in geslaagd alle
lekkages te verhelpen en de bassins te upgraden naar een veel betere bouwkundige staat.
Dhr. Spek heeft als directievoerder de spreekwoordelijke kastanjes uit het vuur gehaald en daar
nooit voor betaald gekregen. Alle juridische en bouw gerelateerde onderzoekskosten zijn niet
door de stichting betaald maar zijn door dhr. Spek en zijn echtgenote voldaan. Dankzij morele
en financiële steun van de familie Spek kon het Schildpaddencentrum opstarten. Wij prijzen ons
dan ook gelukkig met deze zeer betrokken familie!
Dhr. Spek is inmiddels gepensioneerd en niet meer in de bouwwereld actief. Voor zijn werk is
dhr. Spek Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een
eer die dhr. Spek volledig toekomt. Tot op de dag van vandaag helpt dhr. Spek bij het
bouwkundig onderhouden van het Schildpaddencentrum.

Koop boeken bij YouBeDo.com
YouBeDo.com verkoopt vier miljoen boektitels voor dezelfde prijzen
als alle andere (online) boekhandels. Door uw bestelling bij
YouBeDo.com te plaatsen, helpt u mee de geldstroom naar goede
doelen waaronder onze stichting te vergroten. Als u bij YouBeDo.com
Boeken
koopt, doneert YouBeDo.com maximaal 12% van het aankoopbedrag
die goed doen!
(berekend over het bedrag exclusief btw) aan Vrienden van het
Schildpaddencentrum (SVS). Zo kunt u indirect het Schildpaddencentrum helpen, zonder dat het
u iets extra’s kost. Het enige wat u hoeft te doen is bij uw aankopen Vrienden van het
Schildpaddencentrum (SVS) te selecteren als aangesloten goed doel. Hartelijk dank!
Droevig schildpad nieuws
Het heeft in november 2017 uitgebreid het nieuws en sociale media gehaald: een landschildpad
in Den Haag die was beschilderd. Het begon met een melding van mensen die een schildpad
hadden gevonden. Er was een jongetje uit school gehaald door zijn ouders en onderweg naar
huis dacht dat jongetje een bal te zien
liggen. Hij wilde de ‘bal’ pakken en toen
bleek het een stilzittende schildpad met
een beschilderd schild te zijn.

Foto: De beschilderde landschildpad hield de gemoederen in Den
Haag flink bezig. Zelfs de dierenpolitie kwam eraan te pas!

Chauffeur Anita van de dierenambulance
Den Haag ontfermde zich over het dier
en wist niet wat ze zag. Het schild was
geel met roze geverfd. Dat hadden ze in
Den Haag nog niet eerder aan de hand
gehad, dus zochten ze contact met het
Schildpaddencentrum in Alphen a/d Rijn.
Daar vertelde vrijwilliger Wendy een
schokkend verhaal: “Wij krijgen met
regelmaat beschilderde schildpadden
binnen. Vaak is het met nagellak
gedaan, in allerlei kleuren. Het heeft
niets te maken met religie, maar dient
een decoratief doel. Onder andere uit
grote steden zoals Utrecht en Rotterdam
krijgen we relatief veel schildpadden met
een ingekleurd schild. Dat de schildpad
in november buiten wordt aangetroffen,
zegt overigens veel over de gesteldheid.”

Hoewel we er binnen het Schildpaddencentrum alles aan gedaan hebben om het verwaarloosde dier te
verzorgen en te (laten) helpen, is het helaas gestorven. Verf hoort op een muur thuis of op een
schildersdoek. Maar niet op een dier, niet op een schildpad. Het schild moet altijd kunnen ademen. De verf
verstopt de poriën. Misschien is de beschildering niet de directe doodsoorzaak geweest, maar dat het de
schildpad meer kwaad dan goed heeft gedaan is zondermeer een feit. Aangezien het een verwaarloosd dier
betreft heeft de dierenpolitie een nader onderzoek ingesteld naar de eigenaar. Zie onderstaand bericht!
Opsporingsbericht politie Den Haag op facebook – Kleurrijke kwelling – #politie #DH247
Onze dierenagent is op zoek naar de eigenaar van de verwaarloosde schildpad. Weet u wie de
eigenaar van deze schildpad is of heeft u informatie die mogelijk naar de eigenaar kan leiden?
Laat het ons dan weten. Bereik ons via 0900-8844 of stuur een privébericht naar onze pagina.
*GEEN AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING*

OP DEZE WIJZE KUNT U DONEREN:

Optie 1: Internetbankieren. Vermeld betalingskenmerk van acceptgiro
Maak uw donatie van minimaal 18 euro rechtstreeks over naar IBAN Donatierekening
NL64 RABO 0151 0329 47. De rekening staat op naam van Stichting Vrienden van het
Schildpaddencentrum uit Alphen aan den Rijn. BIC: RABONL2U.
Vergeet
niet
het
betalingskenmerk
van
de
acceptgiro
te
vermelden.
Geen betalingskenmerk bekend. Vermeld dan uw postcode en huisnummer!
Optie 2: Invullen acceptgiro en acceptgiro inzenden aan uw bank
Maak uw donatie van minimaal 18 euro over met behulp van acceptgiro. Als u de acceptgiro
invult vergeet dan niet uw naam, adres, woonplaats en IBAN-nummer op de acceptgiro
te vermelden! Banken weigeren acceptgiro’s die niet zijn voorzien van uw naam, adres,
woonplaats en IBAN-nummer. Vergeet uiteraard ook niet uw handtekening te plaatsen.
Opmerking: Optie 1 is met betrekking tot kosten betalingsverkeer veel voordeliger dan optie 2

€ 18,-

per jaar

Dat is …

€ 1,50 per maand

Bedankt!

Opgenomen landschildpadden afkomstig
van particulieren en organisaties
Europese soorten

BEZOEKTIJDEN

12

Afrikaanse soorten

2

Tropische soorten

0

Aziatische soorten

0

Totaal landschildpadden

Woensdag t/m Zondag
12:00 – 18:00 uur
Maandag en Dinsdag
Gesloten
Geldig tot: Niet Geldig!

14

Tegen inlevering van deze bon bij de kassa ontvangt u 50%
korting op de entreeprijzen van het Schildpaddencentrum

Opgenomen moerasschildpadden afkomstig
van particulieren en organisaties
Noord-Amerikaanse soorten

309

Zuid-Amerikaanse soorten

6

Europese soorten

1

Afrikaanse soorten

1

Aziatische soorten

4

Totaal moerasschildpadden

Schildpaddencentrum
J Keplerweg 26
2408 AC Alphen a/d Rijn
Nederland
Telefoon: 0900-72 44 537
Naambellen: 0900-schildpad

Niet geldig in combinatie met online entreebewijzen, arrangementen,
acties of andere kortingsbonnen!

321

Overige Cijfers
Informatiepakketten

Voor spreekbeurten en werkstukken op scholen

Bezoekers

SSN mag gratis adverteren in de agenda van
de Postcode Loterij (oplage 2.5 miljoen stuks).
Hierdoor worden (extra) bezoekers getrokken.
SSN ontvangt geen financiële steun van de
Postcode Loterij

Arrangementen

1.129
15.355

38

Vertoningen Googleadvertenties
Klikken Googleadvertenties

Gratis advertenties o.a. tegen het ongewenst
uitzetten van schildpadden in de vrije natuur

Oud-papier en -karton (kg)

5.410.370
90.328

8.673

5% meer kilo’s ten opzichte van 2016
Bron: SSN
Gratis
Boekenlegger

Maximaal

12% gratis
donatie aan
SVS
YouBeDo.com

SVS
Secretariaat
J Keplerweg 26-A
2408 AC Alphen aan den Rijn NL
Telefoon:
Naambellen:

0900-72 44 537
0900-schildpad

www.schildpaddencentrum.nl
vrienden@schildpaddencentrum.nl

© SVS

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
In het Schildpaddencentrum opgenomen schildpadden worden
in verband met verleende vergunningen en ontheffingen
gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische
Zaken. Schildpadden, huisvesting, verzorging en administratie
worden periodiek door de Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit (NVWA) tezamen met RVO gecontroleerd.
ANBI-Rangschikking door Belastingdienst
SVS is voor de Belastingdienst een zogeheten
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Gedane
donaties zijn aftrekposten voor de inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting. Daarnaast is SVS vrijgesteld van
schenkingsrechten en successierechten! RSIN: 820425229 KvK:
27336735. Belangrijk! RSIN heeft u nodig voor de Belastingdienst.
Financieel Jaarrapport 2017
Een beknopte versie van het financieel jaarrapport 2017
kunt u downloaden op schildpaddencentrum.nl/anbisvs. De
uitgebreide versie ontvangt u na overboeking van € 7,50 naar
rekening NL64 RABO 0151 0329 47. Rekening staat op naam
van SVS. Vermeld bij overboeking uw postcode en huisnummer
of e-mailadres alsmede uitgebreid financieel jaarrapport 2017.
Let op: In verband met het later beschikbaar komen van
benodigde gegevens evenals het controleren en opmaken
door derden zijn beide versies van het financieel jaarrapport
naar verwachting vanaf 1 juli 2018 beschikbaar!
IBAN Donatierekening:
NL64 RABO 0151 0329 47
BIC: RABONL2U
Op naam van Stichting Vrienden
van het Schildpaddencentrum

Entreeprijzen Schildpaddencentrum:
Vrienden ontvangen tegen inlevering
van de kortingsbon 50% korting!

Bezoektijden Schildpaddencentrum:
Woensdag t/m Zondag:
12:00 – 18:00 uur
Maandag & Dinsdag: Gesloten
0 t/m 2 jaar:
3 t/m 11 jaar:
12 jaar en ouder:
Senioren (65+):

Gratis
9,00 p.p.
10,00 p.p.
8,00 p.p.

Het Schildpaddencentrum ontvangt geen subsidie van de overheid
en is daarom sterk afhankelijk van financiële ondersteuning door SVS

