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St. Reeënopvang Twente 

 

Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Begin 2016 bereikte ons het bericht dat de reeënopvang Westerwolde in Sellingen 

(Groningen) per 1 mei 2016 ging stoppen met de opvang van reeën. Dat zou 

betekenen dat voor heel Overijssel, Groningen en Drenthe en een deel van 

Gelderland geen opvang van reeën op redelijke rijafstand mogelijk is.  

Dat mag niet gebeuren vonden wij. Maar kunnen wij zelf de opvang van verweesde 

reekalveren en zieke reeën aan? Die vraag bleef maar hangen. Een echt antwoord op 

die onzekerheid kwam er niet direct, de wil om dit op te pakken was er wel degelijk. 

We namen contact op met de opvang in Westerwolde en zijn er ook wezen kijken. 

Het beeld werd steeds duidelijker en we kregen alle hulp vanuit Westerwolde. 

Uiteindelijk toch de knoop doorgehakt en de plannen concreter gemaakt. Op 20 mei 

2016 is de Stichting Reeënopvang Twente via een bevriende notaris opgericht. De 

oude varkensstal is omgebouwd tot een goed geoutilleerd verblijf voor reekalveren 

en volwassen reeën. De vergunning bij het ministerie is aangevraagd, de provincie 

Overijssel moet zijn goedkeuring er aan geven en de gemeente Almelo moet zich er 

nog over buigen. Toch zijn we optimistisch dat de uiteindelijke goedkeuring er 

komt.  
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St. Reeënopvang Twente 

 

1.  Verslag van het bestuur 

 

 

In 2016 is de Stichting Reeënopvang Twente opgericht en ingeschreven in het 

Handelsregister. 

Direct daarna is de Stichting Reeënopvang Twente ingeschreven bij de kamer van 

Koophandel en er is een bankrekening geopend bij de ING. 

Met ondersteuning van diverse partijen zijn de dierenverblijven gebouwd en zijn er 

sanitaire voorzieningen ingericht bij deze dierenverblijven. 

 

1.2  Activiteiten 

 

 

In bestaande varkensstal aan de Brandrietsweg 4 in Almelo zijn dierenverblijven 

gebouwd.  

In deze dierenverblijven zijn sanitaire voorzieningen aangelegd.  
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2.  Toekomst 

 

 

Naar verwachting kunnen wij in 2017 daadwerkelijk starten met de opvang van 

reekalveren en volwassen reeën.  

De dichtstbijzijnde reeënopvang is in Halle bij Doetinchem. Dat is ongeveer een uur 

rijden vanuit Almelo. Wij verwachten dat dierenambulances, natuurorganisaties, 

dierenartsenpraktijken, etc. in Twente ons binnen afzienbare tijd zullen “ontdekken” 

en bij ons reeën en reekalveren zullen aanbieden. 

 

 

2.2  Activiteiten 

 

Direct aan de dierenverblijven worden in 2017 een drietal buitenrennen 

gerealiseerd. Dit wordt de uitloop voor de reeën.  

Er worden voorlopig geen activiteiten ondernomen richting sociale media als 

Facebook, etc. 
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3.  Organisatie 

 

De Stichting Reeënopvang Twente is ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 66099056 

In 2016 is de nieuwe stichting lid geworden van de Stichting Reeënopvang 

Nederland. 

 

Bereikbaarheid: 

Stichting Reeënopvang Twente 

 

 

E-mailadres:   reeopvangtwente@hotmail.com 

 

 

IBAN:   NL90 INGB 0007 4913 59 

 

 

3.1  Bestuur 

 

Voorzitter:      mevr. Jannet Pouwels 

Penningmeester en secretaris:   mevr. Kelly Kutterik 

 

De Stichting reeënopvang Twente kent geen beloningsbeleid voor bestuursleden en 

vrijwilligers. 

 

3.2  Werknemers 

 

Er zijn geen werknemers in dienst. Ook waren er geen vrijwilligers in 2016. 

 

Een bevriende dierenarts heeft ons toegezegd de Stichting Reeënopvang Twente met 

raad en daad te zullen ondersteunen daar waar nodig.  

mailto:reeopvangtwente@hotmail.com
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4.  Jaarrekening 

 

In 2016 zijn er geen financiële transacties geweest.  

Er is in augustus 2016 een bankrekening geopend bij de ING onder naam van de 

Stichting Reeënopvang Twente. Een bankpas met pincode is aanwezig. 

 

 


