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Wie wij zijn  
De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties is opgericht op 13 november 2014  en 

ontstaan uit grote eensgezindheid onder onafhankelijke dierenasielen ten aanzien van veel onderwerpen 

en de behoefte zich te verenigen in een landelijk platform. De belangrijkste pijler van de vereniging is de 

belangenbehartiging van haar leden. 

 

De NFDO is een vereniging van onafhankelijke dierenasielen en andere dierenopvangcentra. Leden en 

bestuur zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Leden zijn bereid daadwerkelijk bij te dragen in zowel 

geld als tijd. De leden staan voor het belang van de dieren, het voortbestaan van onafhankelijke 

dierenopvang organisaties en de professionaliteit van de individuele organisaties. 

 

Met onafhankelijke dierenasielen worden organisaties bedoeld, die niet onder de Landelijke 

Dierenbescherming vallen of hieraan gelieerd zijn. Naar schatting betreft dit ongeveer 70% van de 

dierenopvangcentra in Nederland. 

 

De NFDO hecht – in het belang van de (zwerf)dieren en de maatschappelijke betrokkenheid – geloof aan 

het in stand houden en versterken van dierenopvangcentra in de regio, dicht bij de opdrachtgevers, 

afnemers, vrijwilligers, donateurs en sponsors.   

 

Ons doel  
1. De NFDO stelt zich ten doel om dieren te beschermen en op te komen voor de 

belangen en het welzijn van (asiel)dieren. Dieren hebben er recht op om met compassie 

en respect te worden behandeld. De vereniging beoogt het algemeen nut. 

2. Aankweken van waardering voor de aan de dierenopvang en dierenherplaatsing 

gerelateerde activiteiten op het gebied van dierenwelzijn van in groepen gehouden 

gezelschapsdieren, waarbij de groepssamenstelling snel en vaak kan veranderen (shelter 

medicine). 

3. Het doel van de vereniging is de leden te ondersteunen en te vertegenwoordigen op het 

terrein van de dierenopvang- en vervoer in de meest ruime zin van het woord. 

4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. Ondersteuning voor individuele dierenopvangcentra. 

b. Collectieve en effectieve belangenbehartiging voor alle dierenopvangcentra. 

c. Bevordering van samenwerking tussen dierenopvangcentra. 

d. Bevordering van het dierenwelzijn. 

5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

6. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. 

Binnen het statutair vastgestelde doel van de vereniging kennen we een missie, een visie en een 

doelstelling.  

Missie 
De NFDO wil de leidende, betrouwbare brancheorganisatie zijn die pal staat voor de belangen van 

samenwerkende onafhankelijke dierenopvangcentra in het algemeen en haar leden in het bijzonder en 

voor de belangen en het welzijn van noodlijdende en hulpbehoevende dieren. 

 

Visie 
De NFDO gelooft in een onafhankelijk netwerk van samenwerkende, professionele dierenopvangcentra 

waar noodlijdende 

en hulpbehoevende dieren dicht bij huis in goede en betrouwbare handen zijn. 
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Doelstelling 
Het behoud en versterken van lokale dierenasielen, welke het fijnmazige netwerk van 

dierenopvangcentra/dierenasielen van Nederland vormen. In de eerste plaats in het belang van de 

(zwerf)dieren, die zo snel en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang dienen te worden 

ondergebracht. In de tweede plaats om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door 

dierenasielen dicht bij de gemeenschap te behouden en daar onderdeel van te laten zijn. 

Leden  

De vereniging kent vier soorten leden: gewone leden (hierna ook aangeduid als leden), aspirant-leden, 

leden van verdienste en ereleden.  

 

Gewone leden en aspirant-leden zijn zelfstandige dierenopvang- en dierenvervoerorganisaties die zijn 

ondergebracht in een rechtspersoon waarvan de bedrijfsvoering voldoet aan wet en regelgeving. Zij 

onderschrijven de doelstelling van de vereniging en willen daadwerkelijk meewerken aan diens 

activiteiten. 

 

Aspirant-leden zijn dierenopvangorganisaties, die volgens hun statuten zijn gelieerd met de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Dieren, gevestigd te ‘s-Gravenhage. Deze organisaties mogen maximaal 

twee jaar lid zijn van de NFDO.  

 

Leden van verdienste en ereleden 

1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten ten  

opzichte van de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens buitengewone verdiensten ten opzichte 

van de vereniging op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene  

ledenvergadering met tenminste vier/vijfde der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. 

3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de  

Vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter 

worden benoemd door de algemene ledenvergadering met tenminste vier/vijfde der geldig 

uitgebrachte stemmen. 

4. Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste mogen de algemene 

5. ledenvergaderingen bijwonen en hebben hierbij een adviserende stem. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een 

secretaris en een penningmeester hebben gekozen. Zij hebben geen van allen recht op een beloning voor 

hun werkzaamheden, wel op een acceptabele onkostenvergoeding. D.d. juni 2016 is er één vacature voor 

een bestuurslid.  

 

Het bestuur is verplicht bij statutenwijziging of ingrijpende wijziging van de samenstelling van het 

bestuur de inspecteur van de belastingdienst te informeren. 

 

Huidige bestuurssamenstelling: 

- I.B. Sämmang, geboren te Düsseldorf (Duitsland) op 23-2-1969;   Bestuurslid 

- M.J.M.V. van Dijk, geboren te Utrecht op 30-01-1954;    Voorzitter 

- M.M.M. Winkelmolen, geboren te Zoeterwoude op 18-12-1963;   Secretaris 

- G.F.R.J. Deckers, geboren te 's-Gravenhage op 13-01-1969;   Penningmeester 

- Vacant          Bestuurslid 

Financieel beheer 

Het beheer van de gelden van de vereniging zijn belegd bij de penningmeester. De penningmeester legt 

periodiek verantwoording af aan het voltallige bestuur. Voor vragen m.b.t. het financieel beheer kunt u 

contact opnemen met de heer Geoffrey Deckers, geoffreydeckers@nfdo.nl. Na afloop van het kalenderjaar 

2015 zal de eerste financiële verantwoording van de NFDO worden opgesteld en gepubliceerd op onze 

website www.nfdo.nl.  
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De NFDO tracht inkomsten te verwerven uit: 

Contributies De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Om 

leden te werven wordt actieve acquisitie gevoerd.  

Donateurs Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, 

waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 

Begunstigers Begunstigers zijn (rechts)personen die aan de vereniging een geldelijke bijdrage leveren 

zonder verdere verplichtingen. 

Sponsoren De vereniging tracht sponsors aan te trekken. De afspraken met sponsors zullen in een 

apart reglement worden vastgelegd. 

Erfstellingen Erfstellingen worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Voor het 

ontvangen van erfstellingen zal de vereniging zich in de komende middels alle vormen 

van PR en Social Media bij de Nederlandse bevolking bekend maken. Bekendmaking bij 

de notarissen is hierbij noodzakelijk. 

 

Alle inkomsten worden aangewend om de doelstelling van de vereniging te realiseren. De vereniging kent 

dan ook geen beleggingsbeleid of een beleggingsstatuut.  

 

De uitgaven van de NFDO 
De NFDO besteed de verworven gelden aan activiteiten die in de breedste zin van het woord gericht zijn 

op de punten genoemd in de doelstelling van de vereniging. De uitgaven die hiervoor gedaan worden, 

zullen altijd besproken worden binnen het bestuur. Het bestuur zelf is geen uitgavepost, zij doen alle 

werkzaamheden op vrijwillige basis. Momenteel is er geen overig personeel in dienst van de vereniging, 

alhoewel er wel plannen zijn iemand aan te trekken voor fondsenwervende en PR werkzaamheden. 

Hiervoor zijn slechts beperkte middelen/financiën beschikbaar, waardoor het niet makkelijk is een 

geschikt persoon te vinden met de nodige kwaliteiten. 

 

Accenten 2016 
• De NFDO maakt zich sterk voor een onafhankelijk keurmerk voor dierenopvangen en zal hiertoe 

partijen verzamelen die de inhoud en uitvoering van dit keurmerk voor hun rekening nemen en 

behulpzaam zijn bij het oprichten van een onafhankelijke stichting die houder wordt van het 

keurmerk. 

• De NFDO zal in 2016 trachten het bestuur uit te breiden en te versterken naar 7 bestuursleden. 

• Statutenwijziging voor uitbreiding van toegankelijkheid lidmaatschappen voor overige 

dierenopvangen. 

• Aantrekken van een bureaumanager c.q. –adviseur die tevens fondsenwerving in pakket heeft. 

 


