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Energieprijzen door het dak! Hoe gaat het Schildpaddencentrum dat betalen? 
Het Schildpaddencentrum heeft zich door het 2e coronajaar heen geworsteld. Jammer 

genoeg kwamen daar de hoge energieprijzen (en daaraan gekoppelde voedselprijzen) 
nog bij. Voor gas en elektra had het Schildpaddencentrum een vijfjarig lucratief contract 
afgesloten met het Franse bedrijf TOTAL Energies. Dit contract liep echter af op 31 
december 2021. De nieuwe door het Franse bedrijf gepresenteerde prijzen waren 
dusdanig hoog, dat ze feitelijk onbetaalbaar waren voor het Schildpaddencentrum. 
Onderhandelingen over de prijzen leverden niets op. De inkoopprijzen van gas en elektra 

lieten het volgens de Fransen niet toe om kortingen te verlenen. Bijzonder jammer want 
warmte is van levensbelang voor schildpadden en het Schildpaddencentrum is 
grootverbruiker. In ons klimaat is het gewoonweg zonder kunstmatige warmte 
onmogelijk om schildpadden verantwoord te huisvesten. De kosten voor gas en elektra 
zijn dan ook de grootste kostenpost op de begroting van het Schildpaddencentrum.  
 

Een lange zoektocht naar een betaalbare en 
tevens marktbestendige energieleverancier (in 
2021 zijn meerdere leveranciers omgevallen) 
eindigde bij BUDGET Energie. Tegen een 1-jarig 
contract was dit bedrijf gelukkig bereid voor het 

Schildpaddencentrum iets aan de prijzen te doen. 

Ondanks de toegekende korting was het toch 
schrikken. Vanaf 1 januari 2022 is het 
Schildpaddencentrum € 5.564,- per maand kwijt 
aan kosten voor gas en elektra. Het spreekt voor 
zich dat het Schildpaddencentrum alle vrienden 
hard nodig zal hebben om dit enorme bedrag elke 

maand te kunnen betalen! 
 

Gelukkig hebben vele vrienden naar aanleiding 
van de oproep in de Eindejaars-nieuwsbrief een 

royale Kerstdonatie voor Energiekosten gedaan. Hierdoor zijn de schildpadden het 1e 
kwartaal van 2022 verzekerd van warmte. Voor de overige maanden hopen wij eveneens 
royale donaties te mogen ontvangen. Namens de schildpadden hiervoor hartelijk dank! 
 

Bezoekdagen en Co2-waarden 
Zoals in de vorige nieuwsbrief kenbaar gemaakt, is het Schildpaddencentrum per  
1 januari 2021 geen officiële dierentuin meer. Het aantal bezoekdagen is hierdoor 
gelimiteerd tot 6 per jaar. Alleen op bezoekdagen zijn de schildpadden te bezoeken. Op 
andere dagen is dat niet toegestaan. Op overtredingen staan forse boetes. 

  

Het Schildpaddencentrum heeft sinds de overgang geen bezoekdagen georganiseerd. 
Het besluit om geen bezoekdagen te organiseren is genomen vanwege de heftige 
maatregelen die rondom het coronavirus in 2020, 2021 en begin 2022 door de overheid 
zijn getroffen. De maatregelen hebben grote impact gehad op alle vrijwilligers binnen 
het Schildpaddencentrum en feitelijk alle ambities gedwarsboomd. Hierdoor is een 

langere periode van rust en bezinning nodig om te kunnen herpakken. 
 

Daarnaast is het zo goed als zeker dat het Schildpaddencentrum als publiek 
toegankelijke binnenlocatie in 2022 moet voldoen aan strenge eisen op gebied van Co2-
waarden. De huidige luchtbehandelingskast ofwel mechanische ventilatie is daarop niet 

toegerust. Kostbare aanpassingen in de vorm van complexe meet- en regelapparatuur 
zijn nodig om de vereiste Co2-waarden te behalen en te behouden. In het kort komt het 
erop neer dat de ventilatiecapaciteit volautomatisch geregeld moet worden op grond van 
aantallen op dat moment in het Schildpaddencentrum aanwezige bezoekers. 

 

Door de zeer hoge kosten om aan de strenge ventilatie eisen te kunnen voldoen is het organiseren van bezoekdagen in 
2022 uiterst onzeker geworden. Het Schildpaddencentrum zal immers deze kosten moeten kunnen opbrengen. 
 

 

*GEEN AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING*    OP DEZE WIJZE KUNT U DONEREN: 
 

Optie 1: Internetbankieren. Vermeld bij uw betaling postcode en huisnummer 

Maak uw donatie van minimaal 18 euro rechtstreeks over naar IBAN (rekeningnummer)  

NL64 RABO 0151 0329 47. De rekening staat op naam van Stg Vrienden vh 

Schildpaddencentrum/SVS uit Alphen aan den Rijn (NL). BIC/SWIFT is RABONL2U.  

Het bij uw betaling vermelden van uw postcode en huisnummer helpt ons uw donatie 

goed te verwerken! 
 

Optie 2: Online doneren via Rabo Betaalverzoek 

Laat ons even via vrienden@schildpaddencentrum.nl weten welk bedrag u wilt 

doneren? Wij zenden u dan binnen 24 uur een betaalkoppeling toe! 
 

 

 

QR-code online doneren 
via Donatieformulier 

Colofon 
 

Gecombineerde uitgave 
Van SVS en SSN 
 

© Niets uit deze uitgave 
mag worden vermenigvul-
digd en/of openbaar 
gemaakt zonder uitdruk-
kelijke toestemming! 
 

Voor eventuele fouten en 
onvolledigheden kan niet 
worden ingestaan en geen 
verantwoordelijkheid wor-
den aanvaard!  
 

Datum uitgave: 
22 februari 2022 
 

Bedankt! 

€ 18,- per jaar 

Dat is … 

€ 1,50 per maand 

mailto:vrienden@schildpaddencentrum.nl


 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
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 2021 
Een verkorte versie van het financieel jaarrapport 2021  
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 2021. 
  

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 2022 beschikbaar! 
 

Meespelen in de VriendenLoterij 
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 (088 – 020 1020 / 09.00 
– 21.00 uur) en laat uw lot(en) omzetten! De sponsorcode 
van het Schildpaddencentrum is 3915. Dankuwel. 

SVS 
Secretariaat 

J Keplerweg 26-A    
2408 AC Alphen aan den Rijn NL 

IBAN Donatierekening: 
 NL64 RABO 0151 0329 47 
BIC/SWIFT: RABONL2U 

 Op naam van Stg Vrienden vh 
Schildpaddencentrum/SVS 

Kijk voor Bezoekdagen op: 
Schildpaddencentrum.nl/bezoekdagen 

Openingsuren op Bezoekdagen: 
10:00 uur – 17:00 uur 

 Telefoon: 
Naambellen: 

0900-72 44 537  
0900-schildpad     

 
Entreeprijs Schildpaddencentrum: 
 

Vrienden ontvangen tegen inlevering  
van de kortingsbon 50% korting! 

 
0 tot 3 jaar:    Gratis 
3 jaar en ouder:  € 10,00 per    
                       bezoeker 
 

 

Schildpaddencentrum.nl 
vrienden@schildpaddencentrum.nl 

 

 

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

 

 
Tegen inlevering van deze bon bij de kassa ontvangt u (en 
ontvangen alle door u meegenomen personen) 50% korting  
op de entreeprijs!  
 
Schildpaddencentrum   
J Keplerweg 26  
Bedrijventerrein Molenwetering 
2408 AC Alphen a/d Rijn  
Nederland 

    Telefoon:  0900-72 44 537 
 Naambellen: 0900-schildpad  
  

 
 

 
 Alleen geldig indien de jaarlijkse donatie door SVS is ontvangen en/of 
 actief voor SVS wordt meegespeeld in de loterij van de SupportActie; 

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

 

 

 

Kijk voor Bezoekdagen op: 
Schildpaddencentrum.nl/bezoekdagen 

 

Openingsuren op Bezoekdagen: 

10:00 uur – 17:00 uur 
 
Kortingsbon alleen geldig voor Vrienden 

van het Schildpaddencentrum 

 
 

 
 
U maakt als supporter kans op prachtige prijzen 
Als u meespeelt in de loterij van de Supportactie, doet u 
dat in eerste instantie omdat u zich het lot van het 
Schildpaddencentrum aantrekt. Maar u krijgt er ook iets 
voor terug: met uw deelname maakt u kans op prachtige 
prijzen, zoals een keukencheque, een fietsbon, een 
rondvaart of cadeaubon. Zo staat iedereen op winst! 

  

Uw deelname 
Een lot kost slechts € 5,50 per maand. Na uw 
aanmelding incasseert de Supportactie het bedrag van 
uw bankrekening voor het door u gekozen aantal loten. 
Er is geen opzegtermijn. U kunt zich dan ook op elk 
moment afmelden. 

  

Gewonnen prijzen ontvangt u automatisch 
12 keer per jaar vindt een trekking van de Supportactie 
plaats. Iedere 2e dinsdag van de maand is er een 
trekking. Als u een prijs hebt gewonnen ontvangt u, 
binnen 6 weken na de trekkingsuitslag, uw prijs of een 
bericht dat u in de prijzen bent gevallen. U vindt de 
trekkingsuitslag op www.supportactie.nl 
 
  

80% van uw inleg is voor het 
Schildpaddencentrum 
Na iedere trekking maakt de  
Supportactie 80% van uw inleg  
over naar Stichting Vrienden van  
het Schildpaddencentrum (SVS).  
 
 

Online aanmelden?   
Scan de QR-code of ga naar  
Schildpaddencentrum.nl/supportactie 
 
 

    AANMELDBON SUPPORTER 

 
 

Ja, Ik word supporter en neem tot wederopzegging 

deel met ______ (aantal) lot(en). Een lot kost 

slechts € 5,50 per maand  

 

Naam: ____________________________________ 

 

Postcode en huisnummer: _____________________ 

 

IBAN: _____________________________________ 

 

E-mail: ___________________________________ 

 

 

Inzenden naar onderstaand adres  (handtekening) 

https://www.schildpaddencentrum.nl/bezoekdagen
https://www.schildpaddencentrum.nl/
mailto:vrienden@schildpaddencentrum.nl
https://www.schildpaddencentrum.nl/bezoeken
https://www.schildpaddencentrum.nl/supportactie

