Jaarverslag 2017
Jaarverslag Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties (NFDO)

Ook in 2017 waren er structureel te weinig menskracht en te weinig financiën om alle voorgenomen
plannen te kunnen uitvoeren. In november heeft opnieuw een bestuurslid afscheid genomen wegens te
drukke werkzaamheden, waardoor er nu zelfs 2 bestuur vacatures zijn, waaronder die van secretaris.
Wel heeft een adviseur gedurende 1 dag per week op zzp-basis werkzaamheden verricht voor de NFDO,
zowel adviserend, beleidsmatig als coördinerend.
Ondanks de beperkte middelen en menskracht zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, die we
toelichten aan de hand van onze 4 pijlers:
1. Ondersteuning voor individuele dierenhulporganisaties
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is contact (per mail, telefonisch en/of bezoek) geweest met 11 asielen voor overleg,
ondersteuning, beantwoording van vragen en soms doorverwijzing, met o.a. de volgende
onderwerpen: huisuitzettingen, functieomschrijvingen/-profielen, salarisschalen,
arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, klacht van particulier, collectebussen, RIE,
keurmerk, asielcijfers, social media, lidmaatschap/statuten, tender, egels, vertaling
huisvestingseisen Besluit Houders van Dieren, dierenartsdonatiekaart, herplaatsingssite, brief
NFDO over HR-honden, gemeentelijke vergoedingen, collectebrief DB, fondsenwervingsbureau
Fondo, procedure politie, statusformulier, overeenkomst TNR met DB,
vrijwilligersverzekeringen, regiobijeenkomsten, interview Dibevo Vakblad, keurmerk DB,
plaatsingsprijs.
De website is geactualiseerd.
Er zijn met enige regelmaat nieuwsberichten op de website geplaatst (geef het aan als je als
dierenhulporganisatie iets op de NFDO-website geplaatst wilt hebben!).
Er zijn diverse voorbeelddocumenten (waar nodig geanonimiseerd) op het ledendeel van de
website geplaatst.
Er is een invuldocument ‘Opvangcentrum, nut en noodzaak in relatie tot bedrijfsvoering en
kosten’ ontwikkeld ter ondersteuning van leden die onderhandelingen voeren met gemeenten.
De procedure ‘Huisuitzettingen’ is geactualiseerd en op het ledendeel van de website geplaatst.
De oude salaristabellen van de nooit ingevoerde (maar wel door sommigen gebruikte) CAO
Dierenasielen zijn geïndexeerd.
Leden zijn per mail geïnformeerd over het overlijden van Intke Voorham
(www.dierenasiels.com).
Na een kennismakingsgesprek heeft Trudy van Boxtel een projectplan ‘Herplaatsingssite’
geschreven en een presentatie over de (analyse van) de diverse scenario’s gegeven.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met andere partijen over hun dierenherplaatsingssite.
Leden zijn per mail geïnformeerd over de tender van de overheid inzake de opvang, verzorging
en transport van huisdieren en knaagdieren.
Er is een professioneel format ontwikkeld en getest voor de ledennieuwsbrief.
Er zijn 4 nieuwsbrieven verstuurd aan de leden.
Er is een belronde geweest onder leden. Daarin werden o.a. concrete behoeften
geïnventariseerd evenals onderwerpen voor de regiobijeenkomsten in september, deals met
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•

voedingsleveranciers en de aanwezigheid van voorbeelddocumenten zoals RIE en rampenplan
(n.a.v. vragen van leden).
Ondersteuning van diverse asielen bij het inloggen op het forum.
Tenslotte is informatie uitgezocht over: ontslag op staande voet, ‘contouren houdverbod’, het
UBO-register, de LinkedIn-pagina, uitzetvergunning verwilderde katten DB, vergelijking aantal
door DB erkende dierenasielen en aantal asielen met DB-Keurmerk, goede doelenloterij
Fairshare, subsidie asieldierendatabank België, dieren uit het buitenland, kattencafé’s,
bestuursdwang.
In september is een voorbeeldpersbericht geschreven over de collecte van de
Dierenbescherming. Leden konden dit op maat maken voor hun organisatie en aan lokale
kranten aanbieden. Dit heeft meerdere dierenasielen extra geld opgeleverd.
In december is in samenwerking met Pifworld een workshop georganiseerd voor de leden over
‘Digitale fondsenwerving en community building’.

2. Collectieve en effectieve belangenbehartiging voor alle dierenhulporganisaties
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Er is een gesprek geweest met directeur Femke-Fleur Lamkamp van de DB en een brief aan de
DB gestuurd met een laatste verzoek tot samenwerking op een aantal onderdelen.
Er is verder gewerkt aan de uitwerking en implementatie van het Keurmerk Dierenopvang en in
november is een voorstel over de uitwerking naar de ALV gegaan.
Er is een conceptvragenlijst opgesteld en rondgestuurd naar de leden om te inventariseren of de
leden aan genoemd Keurmerk kunnen voldoen.
De fondsaanvraag voor het Dierenfondsenoverleg is definitief gemaakt en vastgesteld door het
bestuur.
Er heeft in juli een overleg met een vertegenwoordiger van het Dierenfondsenoverleg
plaatsgevonden. In een presentatie is gesproken over de stand van zaken bij de NFDO en
mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Er werd aangegeven dat de NFDO eigenlijk niet
binnen de doelstellingen valt van de individuele dierfondsenorganisaties.
Er zijn gesprekken en/of mailcontact geweest met Royal Canin, Hill’s en Vissers Petfood inzake
mogelijke samenwerking.
Er is contact geweest met Stichting Shelter Medicine over het al dan niet door hen kunnen
vragen van gegevens via ons aan onze leden.
Er zijn gesprekken gevoerd met Dierenlot over het Keurmerk van de NFDO en het Keurmerk van
de DB. Dierenlot heeft informatie gekregen over diverse onderwerpen van de NFDO en
omgekeerd.
Het jaarverslag 2016 is geschreven en op website NFDO geplaatst.
Er is een klachtenprocedure ontwikkeld.
Er is een voorstel voor het entreegeld geschreven en de lidmaatschapsvoorwaarden zijn
aangepast.
Er is een kennismakingsoverleg geweest met de mensen achter www.dierenasiels.com over de
site na het overlijden van Intke Voorham, samenwerking en wensen vanuit de NFDO-leden.
Er zijn suggesties gedaan aan Dierenlot voor sprekers.
Meerdere malen invulling Zelfcheck en asielcijfers gevraagd aan de leden (van een handvol
gekregen).
Het dossier Positieflijst is gevolgd. In dat kader heeft ook een gesprek met Stichting AAP
plaatsgevonden en is er mailcontact geweest.
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Er is contact geweest met studenten van Universiteit van Utrecht in het kader van een
legitimiteitsonderzoek.
Voorbereidingen voor fondsenwerving via de NFDO-site zijn getroffen.
Er is een schriftelijk verzoek gedaan aan RVO om in het belang van lokale, onafhankelijke asielen
en hun dieren ook www.dierenasiels.com op hun site te vermelden en niet alleen
www.ikzoekbaas.nl.
De themabijeenkomst ‘Gemeentelijke politiek en dierenwelzijn’, georganiseerd door de
Dierencoalitie, is bijgewoond en teruggekoppeld aan de leden.

3. Bevordering van samenwerking tussen dierenhulporganisaties
• In april en november heeft de NFDO met een informatiestand gestaan op het Landelijk Congres
Dierenhulpverlening van Dierenlot.
• Er zijn kennismakingsgesprekken gevoerd en er is mailcontact geweest met diverse
opvangcentra voor inheemse en uitheemse diersoorten (o.a. Stichting KonijnenOpvang Franky,
Stichting Beertje, Stichting Dintelkat, Dierenpension de Crull).
• Dierenasielen met vragen zijn waar mogelijk doorverwezen naar collega-asielen met meer
expertise op het desbetreffende gebied.
• Er zijn 4 regiobijeenkomsten georganiseerd.
• Via Dierenlot mochten wij een ledenwervingsactie uitvoeren onder hun beneficianten. Dit heeft
in 2017 1 potentieel lid opgeleverd.
• Er is een Kerstkaart verzonden aan de leden.
4. Bevordering van het dierenwelzijn
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De NFDO participeert in de stuurgroep van Zwerfkatten Nederland (NL Zwerfkattenarm 2025).
Mechtild Stavenuiter vertegenwoordigt daarbij de NFDO. Door de stuurgroep is een nieuw
Handboek TNR uitgebracht en een Zwerfdieren Symposium georganiseerd.
Er is een brief gestuurd aan de staatssecretaris van het Ministerie van EZ als reactie op het
advies van de RDA over HR-honden.
Er zijn 3 ALV’s georganiseerd (één doorgeschoven vanuit 2016).
Marnix Lamberts, tandheelkundig dierenarts, die ook werkt voor stichting AAP en Artis, heeft
een lezing verzorgd tijdens de ALV in februari.
Dr. Valerie Jonckheer Sheehy, de enige veterinaire gedragsdeskundige in Nederland is benaderd
en heeft een lezing gehouden tijdens de ALV in juni.
Rianne Haijema van het IFAW heeft een lezing verzorgd over ‘Blijf van mijn Dier’ tijdens de ALV
in november.
Alle binnenkomende publieksvragen zijn beantwoord.
Er is een conceptstandpunt zwerfdieren buitenland geformuleerd.
Er is informatie opgezocht en gebundeld t.b.v. het formuleren van een standpunt betreffende
de medewerking van asielen aan kattencafé’s.

Tenslotte:
• Er zijn diverse mensen benaderd met de vraag of ze willen toetreden tot het bestuur. Dit is tot
nu toe helaas zonder resultaat.
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