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2016 Was een veelbewogen jaar. 

Eén van de oprichters van de NFDO heeft zijn bestuurstaken neergelegd en er waren 

structureel te weinig menskracht en te weinig financiën om alle voorgenomen plannen te 

kunnen uitvoeren. We realiseren ons dat de communicatie moet verbeteren, maar ondanks 

de beperkte middelen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, die we toelichten aan de 

hand van onze 4 pijlers: 

1. Ondersteuning voor individuele dierennoodhulporganisaties 

 Asiel Crailo is met raad en daad ondersteund betreffende de situatie in hun 

gemeente. 

 Op verzoek van asiel Crailo is een brief aan de gemeente Hilversum gestuurd inzake 

de nieuwe Nota Dierenwelzijnsbeleid. 

 De NFDO heeft ingesproken op een commissievergadering in Hilversum om het 

belang van lokale asielen te onderstrepen. 

 Er is contact geweest met diverse asielen, o.a. Purmerend (een DB-asiel dat 

werkzaamheden heeft overgedragen aan een niet-DB-asiel Amsterdam), Hoorn, 

diverse Amsterdamse dierenorganisaties (i.v.m. feit dat gemeente Amsterdam 

volgens verordening alleen zaken wil doen met organisaties in bezit van DB-

Keurmerk), Sliedrecht (relatie met DB en gemeente), Goes (euthanasiebeleid) voor 

ondersteuning, beantwoording van vragen en soms doorverwijzing. 

 Er zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd aan de leden. 

2. Collectieve en effectieve belangenbehartiging voor alle 

dierennoodhulporganisaties 

 De informatiebijeenkomsten van de Dierenbescherming (DB) over hun Keurmerk zijn 

bijgewoond en kritische vragen zijn gesteld. 

 Er zijn een brief en diverse mails aan de DB gestuurd met onze zorgen en wensen 

betreffende hun Keurmerk. 

 Er zijn diverse overleggen (en pogingen daartoe) met de Dierenbescherming gevoerd 

over hun Keurmerk, waarbij getracht is te komen tot een aanvaardbaar DB-

Keurmerk en samenwerking. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Reden 

waarom de NFDO voor doorzetten van een onafhankelijk Keurmerk heeft gekozen. 

 De interne werkgroep Keurmerk is een aantal malen bij elkaar geweest om een eigen 

Keurmerk voor te bereiden. 

 I.s.m. Dierenlot is uiteindelijk versneld een laagdrempelig Nationaal Keurmerk 

Dierenopvang opgezet, met extra deelcertificaten. Uitwerking en implementatie 

zullen in 2017 plaatsvinden. De werkgroep en de leden hadden beter betrokken 

moeten worden in de eindfase. Reden voor de versnelling was dat vanuit een paar 

leden haast werd gevraagd, omdat hun gemeente expliciet om een keurmerk vroeg. 

 In november is een presentatie gegeven over het Keurmerk op de Landelijke 

Bijeenkomst Dierenhulpverlening van Dierenlot. 

 Er zijn diverse overleggen geweest met Dierenlot, inzake het keurmerk, maar ook 

inzake mogelijkheden tot ondersteuning. 
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 Er zijn gesprekken geweest met Royal Canin inzake mogelijke samenwerking. Dit 

loopt nog en zal in 2017 worden afgerond. 

 Er is een brief gestuurd aan de staatssecretaris van het Ministerie van EZ met het 

verzoek om een kennismakingsgesprek. 

3. Bevordering van samenwerking tussen dierennoodhulporganisaties 

 Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd met diverse opvangcentra voor inheemse 

en uitheemse diersoorten, o.a. Vogelopvang Karel Schot. 

 Dierenasielen met vragen zijn waar mogelijk doorverwezen naar collega-asielen met 

meer expertise op het desbetreffende gebied. 

 Er is aansluiting gezocht bij de Dierencoalitie. Onze aanvraag moet nog beoordeeld 

worden. 

4. Bevordering van het dierenwelzijn 

 De NFDO participeert in de stuurgroep van Zwerfkatten Nederland (NL 

Zwerfkattenarm 2025). Mechtild Stavenuiter vertegenwoordigt daarbij de NFDO. 

 Er is contact gelegd en overleg gevoerd met dr. Valerie Jonckheer Sheehy, de enige 

veterinaire gedragsdeskundige in Nederland. Dit i.v.m. standpuntbepaling over HR-

honden en het in de lente verwachte advies van de RDA richting het Ministerie van 

EZ betreffende een mogelijke houderschapsregeling voor HR-honden. 

 Er is een lijst gemaakt met diverse specialisten die interessant kunnen zijn voor een 

lezing. 

 Diverse specialisten zijn telefonisch benaderd voor een lezing na de ALV. De heer 

Marnix Lamberts is bereid gevonden de eerste lezing te verzorgen. 

 Er is een gesprek geweest met Lilianne van Doorne (St. Bevordering Huisdierenwelzijn). 

 Alle binnenkomende publieksvragen zijn beantwoord. 

 

Tenslotte: 

 Er zijn diverse mensen benaderd met de vraag of ze willen toetreden tot het bestuur. 

Dit is tot nu toe helaas zonder resultaat. 

 De statuten zijn gewijzigd, waardoor de NFDO voortaan open staat voor alle 

dierennoodhulporganisaties. 

 Er zijn gesprekken gevoerd met diverse kandidaten voor bureauondersteuning van 

de NFDO. 

 Eline Lauret, extern adviseur van de NFDO, is bereid gevonden op zzp-basis 

voorlopig 1 dag per week als bureauondersteuner te fungeren. Zij is gestart met het 

actualiseren van de website, het plaatsen van nieuwsberichten, die interessant 

kunnen zijn voor de leden en adviezen richting het bestuur. Zij gaat o.a. een 

nieuwsbrief ontwikkelen voor de leden, de website voorzien van interessante 

(model)documenten, regio-overleggen organiseren, werkgroepen opstarten en 

begeleiden, lobbywerk verrichten richting landelijke stakeholders op basis van in de 

praktijk ervaren probleemgebieden, etc. Alles uiteraard zoveel mogelijk low budget. 

 Er is een concept-fondsaanvraag opgesteld voor het samenwerkingsverband van 

dierenfondsen met de bedoeling startfinanciering te krijgen voor de opzet van een 

professionele organisatie, zodat de leden beter kunnen worden geïnformeerd en 

ondersteund. 


