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1. Bestuursverslag
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Nederlandse Federatie van Dierenopvang Organisaties,
kortweg de NFDO.
De NFDO is opgericht op 13 november 2014. Zij is ontstaan uit grote eensgezindheid onder
onafhankelijke dierenasielen ten aanzien van veel onderwerpen en de behoefte zich te verenigen in een
landelijk platform. Sinds 2016 mogen ook onafhankelijke dierenambulances lid worden.
Langzamerhand heeft dit platform zich ontwikkeld tot een serieuze brancheorganisatie die alle
onafhankelijke, lokale dierenhulporganisaties (zowel dierenopvangcentra als dierenambulances)
bedient.

Visie NFDO
De NFDO gelooft in een onafhankelijk netwerk van samenwerkende, professionele
dierenhulporganisaties waar noodlijdende en hulpbehoevende dieren dicht bij huis in goede en
betrouwbare handen zijn.
Missie NFDO
De NFDO wil de leidende, betrouwbare brancheorganisatie zijn die pal staat voor de belangen van
samenwerkende onafhankelijke dierenhulporganisaties in het algemeen en haar leden in het bijzonder
en voor de belangen en het welzijn van noodlijdende en hulpbehoevende dieren.

De NFDO tracht haar doel te bereiken middels vier pijlers:
1. Ondersteuning voor individuele dierenhulporganisaties
2. Collectieve en effectieve belangenbehartiging voor alle dierenhulporganisaties.
3. Bevordering van samenwerking tussen dierenhulporganisaties
4. Bevordering van dierenwelzijn
Het afgelopen jaar heeft de nadruk gelegen op het uitbreiden van het netwerk, het opstarten van
landelijke lobby en het uitwerken en invoeren van de NFDO-Erkenningsregeling. Inmiddels hebben 4
dierenasielen de NFDO-erkenning behaald. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de organisatie van
een training ‘Omgaan met agressie’ en een ledendag. De gewone werkzaamheden zoals die bij elke
brancheorganisatie voorkomen, gingen natuurlijk gewoon door: de leden kregen nieuwsbrieven, vragen
van leden werden uitgezocht en beantwoord, en extra ondersteuning werd gegeven daar waar nodig.
Door al deze werkzaamheden werd direct of indirect het dierenwelzijn bevorderd.

Samenstelling bestuur
Het jaar 2019 is afgesloten met in totaal 4 bestuursleden en één aspirant-bestuurslid. Er staat nog
steeds een vacature voor secretaris open en de NFDO kan dus nog menskracht gebruiken.
De huidige bestuursleden zijn:
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•
•
•
•

Marc van Dijk (voorzitter)
Geoffrey Deckers (penningmeester)
Ina Sämmang (algemeen bestuurslid)
Pierre van Beusekom (algemeen bestuurslid)

Hans van den Heuvel, penningmeester bij Stichting Rijpickerwaard te IJsselstein, is aspirant-bestuurslid.
Het bestuur is in 2019 zeven keer bij elkaar gekomen voor de bestuursvergadering.

Uitvoering werkzaamheden
Een adviseur heeft gedurende 1 dag per week op zzp-basis werkzaamheden verricht voor de NFDO,
zowel adviserend, beleidsmatig als coördinerend en secretarieel. Vanaf half september heeft de
adviseur 0,5 dag per week extra gewerkt, met name voor lobbywerkzaamheden, en is een andere
externe adviseur voor 1 dag in de week aangetrokken ten behoeve van het uitvoeren van de NFDOerkenning. Deze constructie liep tot eind december 2019 en wordt begin 2020 geëvalueerd.

Leden
De NFDO is redelijk stabiel in aantal leden. In 2019 hebben we 1 nieuw lid mogen verwelkomen:
Dierenopvangcentrum De Dierenstee in Numansdorp. Helaas hebben we per 1-1-2019 afscheid moeten
nemen van Stichting DierenOpvang DierenAmbulance Schagen Hollands Kroon. Stichting
Dierennoodhulp West Nederland heeft aangegeven het lidmaatschap op te zeggen per 1-1-2020.

Inkomsten en fondsenwerving
Naast de ledeninkomsten heeft de NFDO van Stichting Abri voor Dieren € 15.000 ontvangen voor o.a. de
NFDO-Erkenningsregeling en € 12.500 voor 2019 toegezegd gekregen van Stichting Dierenlot. Ook heeft
de NFDO een verdubbeling aangevraagd van de bijdrage van Stichting DierenLot.

Activiteitenverslag
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 dierennoodhulporganisaties
•

Er is contact (telefonisch en/of bezoek en/of mails) geweest met diverse asielen voor
ondersteuning, beantwoording van vragen en soms doorverwijzing. Onderwerpen waren o.a.:
algemene voorwaarden, NFDO-Erkenningsregeling, dierenartskosten en -contracten,
plaatsingsovereenkomst, UBN-beschikking, pensioenregeling, jaarlijkse collecte / digitaal
collecteren, nota’s dierenwelzijn, Big Smile project, lidmaatschap, ledenforum, aanmelding bij
Stichting AVG voor Verenigingen, juridische status van asieldieren: wat mag wel/niet
betreffende dieren van o.a. in GGZ opgenomen klant, problemen door niet rijden
dierenambulance, sterilisatie, rechten/ verplichtingen asiel na 2 weken, verblijf en huisvesting
hoog-risicohonden, vakbekwaamheid, kwalificaties voor vakbekwaamheid, geschikte
opleidingen voor vakbekwaamheid, dagelijkse leiding, wetgeving voor asielen, bewaartermijn
zwerfdieren, herziening Wet dieren, BTW, ANBI-status.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Steeds vaker hebben asielen te maken met mensen die zich agressief gedragen en het is goed de
medewerkers van dierenopvangcentra op te leiden in het omgaan met agressie. Voor
geïnteresseerde leden heeft de NFDO daarom in februari een training ‘Omgaan met agressie’
georganiseerd met een professionele trainer/ acteur. De deelnemers waren erg enthousiast
over de training. Bij voldoende interesse kan de training worden herhaald.
De diverse databases en website zijn bijgehouden.
Er worden met enige regelmaat nieuwsberichten op de website geplaatst (geef het aan als u als
dierennoodhulporganisatie iets op de NFDO-website geplaatst wilt hebben!).
Er zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd aan de leden.
Er is onderhandeld met een advocaat over een voorstel algemene voorwaarden te schrijven
voor de aangesloten leden. Dit heeft niet tot een aantrekkelijk voorstel geleid.
De leden zijn middels een aparte mailing op de hoogte gebracht van de Actie Warm Hart van
KRO-NCRV waarbij geldprijzen te verdienen waren variërend van € 2.500 tot € 10.000.
Afstemming met St. AVG voor Verenigingen over problemen met aanmelding.
Er heeft een kennismakingsbezoek plaatsgevonden bij asiel ’t Julialaantje te Rijswijk.
Tenslotte is informatie uitgezocht over: vakbekwaamheid, juveniele castratie.

2. Collectieve en effectieve belangenbehartiging voor alle dierennoodhulporganisaties
•

•

•

De NFDO is lid geworden van de Dierencoalitie. Dit geeft de mogelijkheid met de lobby ‘dichter
op het vuur’ te zitten. De Dierencoalitie heeft immers een adviseur, die van de hoed en de rand
weet, en voor de aangesloten organisaties contact legt en heeft met diverse politieke partijen
en overheidsinstanties op landelijk niveau. In samenwerking met deze adviseur is de NFDO
eerder op de hoogte van onderwerpen die landelijk spelen en kan de NFDO zo meer resultaat
bereiken voor de aangesloten leden. Met de adviseur van de Dierencoalitie is van gedachten
gewisseld over voor welke onderwerpen wij aandacht willen en hoe we lobby het meest
effectief zouden kunnen inzetten. Ook hebben wij de Dierencoalitie input gegeven voor de
voorbereiding van gesprekken met LNV over op welke wijze dierenorganisaties en LNV beter op
elkaar kunnen afstemmen/mogelijk samenwerken en een wederzijdse win-win kunnen creëren.
De NFDO heeft de ledenvergaderingen en de themabijeenkomst ‘Evaluatie Wet dieren’ van de
Dierencoalitie bezocht. Ook heeft de NFDO in juli een (door de Dierencoalitie georganiseerde)
lezing door de NVWA bezocht.
De NFDO heeft de Dierenkieswijzer van de Dierencoalitie (gericht op stemgedrag dat
dierenwelzijn in de overwegingen meeneemt) actief gepromoot op de website en in
nieuwsbrieven.
Er is meer tijd besteed aan (eigen) lobby op landelijk niveau. In eerste instantie bestaat dit
vooral uit uitbreiden van het netwerk en het laten weten dat de NFDO er is en waar zij voor
staat. In dat kader is onder meer de uitreiking van de House of Animals Awards bijgewoond.
De NFDO-erkenning heeft handen en voeten gekregen:
o De Checklist NFDO-erkend dierenopvangcentrum voor gezelschapsdieren is definitief
geworden.
o Op de website is uitleg geplaatst over de NFDO-erkenningsregeling, de checklist, de
aanvraagprocedure, de NFDO-erkende dierenopvangcentra, veel gestelde vragen en
toekomstige ontwikkelingen.
o De ‘Checklist Erkenningsregeling voor de rapporteur’ is ontworpen.
o Het erkenningscertificaat is ontworpen.
o Het conceptpersbericht voor erkenning van een dierenopvangcentrum is geschreven.
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•

•
•

•

•

o Meerdere asielen zijn bezocht voor een audit.
o De eerste 4 asielen zijn NFDO-erkend, te weten: St. Heberdina Japin-Timmer
dierentehuis te Hoorn, St. Zwerfdier te Alkmaar, Elkie Stichting te Tholen en St.
Nationale Dierenzorg te Wassenaar.
Vragen van externen (collega-organisaties, stagiaires, journalisten, publiek) zijn beantwoord
over: percentage asieldieren van aangeschafte huisdieren, opvang- en asielcijfers, ongewenst
c.q. agressief gedrag, krapte bij dierenasielen, moeilijk plaatsbare dieren, klacht over één van
onze leden, klacht over een niet-lid, opnemen overtollige proefdieren, importeren buitenlandse
hond, donatie.
Het inventarisatieformulier voor leden is aangepast.
Begin dit jaar hebben DierenLot, diverse gemeenten, het ministerie, het Dierenwelzijnsweb en
de NFDO het project DierVizier doorgestart dat door Disgover was opgezet (zie:
https://disgover.nl/action-learning-project-dierenwelzijn/). Met DierVizier willen we op het
gebied van dierenwelzijn kennis en ervaringen bundelen, actueel houden en beschikbaar maken
voor ons relatienetwerk binnen gemeenten. Dat doen we o.a. door het aanjagen van de VNG,
kennisdossiers over relevante onderwerpen op te stellen en beschikbaar te maken via het
Dierenwelzijnsweb, en door updates te delen via het digitale VNG-platform dierenwelzijn.
Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten voor gemeenten en relevante stakeholders
om kennis te delen en elkaar te inspireren met aansprekende voorbeelden uit de praktijk die
werken. Immers: waarom zouden gemeenten steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden als
collega’s dat al prima voor elkaar hebben? De NFDO is naar 4 (expert)meetings van DierVizier
geweest. Er is ook een bijdrage geleverd aan de aanvraag van DierVizier voor subsidie
betreffende een onderzoek naar het bouwen van een kennisplatform voor gemeenten. De
subsidie voor dat project ‘Learning Community Dierenwelzijn voor gemeenten’ is toegekend, dus
dat project gaat in 2020 van start.
De adviseur heeft in september een presentatie gegeven tijdens de ‘Gelderse zwerfkattendag’,
een symposium over (verwilderde) zwerfkatten in Gelderland. Het symposium was bedoeld voor
beleidsambtenaren, betrokken politici en andere geïnteresseerden van gemeenten,
dierenartsen en stakeholders die te maken hebben met katten (huis- en zwerfkatten). Tijdens
deze dag werden tal van beleidsmogelijkheden aangereikt om hen te helpen het
zwerfkattenprobleem te beteugelen.
De NFDO heeft een netwerkborrel voor directeuren van dierenwelzijnsorganisaties bij IFAW in
september bijgewoond.

•

Er zijn een jaarverslag 2018 en een meerjarig beleidsplan 2020-2023, inclusief jaarplan

•

Er is een fondsaanvraag geschreven voor Stichting ABRI en een verdubbelingsaanvraag voor de
bijdrage van Stichting DierenLot.
De NFDO heeft een petitie opgezet (die d.d. 4-3-2020 1416 keer is ondertekend) om vanuit de
overheid geld ter beschikking te stellen aan opvangcentra voor wilde dieren. Ook heeft de
NFDO:
o input gegeven tijdens een bijeenkomst in Noord-Holland over de (tijdelijke) sluiting van
de vogelopvang in Naarden naar aanleiding van een bezoek van de NVWA;
o een brief van Noord-Hollandse overheden aan het Ministerie van LNV ondertekend. In
deze brief wordt gepleit voor een overgangsregeling, die het voor Vogelhospitaal
Naarden mogelijk maakt, onder passende voorwaarden, haar praktische
werkzaamheden te hervatten en voor een structurele oplossing voor de ontstane
problemen.

met accenten voor 2019-2020, geschreven.

•
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De NFDO heeft PH Quality BV benaderd met vragen over hun Keurmerk SVI (Sociaal
Verantwoord Incasseren) en welke eisen daarin staan m.b.t. dieren in incassotrajecten.
Ter voorbereiding van de themadag ‘Juridische status van asieldieren in 2020 heeft de NFDO een
advocaat en de volgende organisaties benaderd voor presentatie tijdens themadag en verzoek
tot maken van landelijke afspraken:
o De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders), ook over herijking in
het verleden met de Dierenbescherming gemaakte afspraken betreffende dieren bij
huisuitzettingen.
o GGZ Nederland
o MIND
o Brancheorganisatie voor woningcorporaties AEDES
o Politie

3. Bevordering van samenwerking tussen dierennoodhulporganisaties
•

•
•

•

•
•
•

In maart werd een Ledendag georganiseerd, inclusief de ALV. Deze vond plaats in Ouwehands
Dierenpark te Rhenen met als sprekers accountmanager/ voorheen manager dierverzorging
Dirk-Jan van der Kolk over ‘Hoe getraumatiseerde beren weer beer worden’, en dierenarts Frits
Lamberts over ‘De oudere kat’. De locatie was interessant vanwege de aanwezigheid van een
berenopvangcentrum. De Ledendag werd afgesloten met een boeiende rondleiding langs de 4
soorten beren in de dierentuin, waarbij de panda’s en het berenopvangcentrum natuurlijk niet
ontbraken.
Dierenasielen met vragen zijn waar mogelijk doorverwezen naar collega-asielen met meer
expertise op het desbetreffende gebied.
Regelmatig is er contact met Stichting Dierenlot over actuele zaken die dierenhulporganisaties
betreffen. Tijdens de ledenvergaderingen van de Dierencoalitie, maar ook in aparte overleggen.
Dit loopt vooral via hun Manager Dierenwelzijn en Public Affairs. Besproken is hoe we meer en
nog beter kunnen samenwerken. Dierenlot heeft informatie gekregen over diverse
onderwerpen van de NFDO en omgekeerd. In het kader van die samenwerking heeft de NFDO in
april en november met een informatiestand op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening van
DierenLot gestaan. Ook is steun verleend aan de DierenLot campagne ‘’Word 50 cent
donateur’’.
De NFDO heeft in het kader van samenwerking een petitie van IFAW gesteund. Deze petitie
vroeg om een proactieve inzet van de overheid, die nodig is om samenleven met roofdieren als
de wolf mogelijk te maken. Het huidige beleid (Interprovinciaal Wolvenplan) beschrijft vooral
wat te doen nadat er conflicten met een wolf zijn ontstaan. Om in Nederland weer te leren
leven met de wolf en toekomstige conflicten te beperken vraagt IFAW om aanvullende
maatregelen.
Er zijn 2 gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van een prachtig systeem voor
dierenambulances.
Er is contact gezocht met de nieuwe directeur van de Dierenbescherming om te komen tot een
kennismakingsgesprek. Dit zal in 2020 plaatsvinden.
Er is een Kerstkaart verzonden aan de leden.
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4. Bevordering van dierenwelzijn
•
•

•
•
•

De NFDO-erkenning leidt tot vergroting van dierenwelzijn bij de aangesloten leden, doordat
knelpunten worden opgelost. De NFDO helpt haar leden hierbij.
Ook in haar lobby vraagt de NFDO aandacht voor dierenwelzijn. Een voorbeeld is haar lobby
voor structurele financiële ondersteuning door overheden aan opvangcentra voor wilde dieren,
wat direct gevolgen heeft voor het dierenwelzijn in diverse regio’s.
Zie onder punt 3, bullets 1 en 2.
De NFDO heeft in mei met aantal vertegenwoordigers de bijeenkomst ‘Stand van zaken
onderzoek HR-honden’ bezocht in Hoorn.
Via een ambtenaar van het Ministerie LNV is getracht te komen tot een afspraak met Jolanda
Pluijmakers van Davalon. Tijdens een lezing tijdens het congres in januari 2018 van de DB en 2
Ministeries bleek zij interessant, omdat ze een welzijnsassessment tool heeft ontwikkeld
waarmee in beslag genomen honden in het asiel kunnen worden 'gevolgd' vanuit de hond zelf.
Verbetert of verslechtert hun gedrag op basis van objectieve maatstaven? De tool is ook
toepasbaar op agressieve honden. Kan een welzijnsverbetering van de honden tot gevolg
hebben. Werkbezoek zou in 2019 plaatsvinden, maar dat is niet gelukt. Onderzocht wordt nu of
we haar kunnen uitnodigen voor een themabijeenkomst in 2020.

Belangrijke wijzigingen in (statutaire) doelstelling
In 2019 hebben geen wijzigingen in de statuten plaatsgevonden.
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2. Jaarrekening 2019
Balans
31-12- 2019

31-12-2018

€

€

Activa
Liquide middelen

22.392

12.960

Debiteuren

13.720

2.725

36.112

15.685

Totaal

Passiva
Eigen vermogen 1 januari

12.176

-/-

12.917

Resultaat boekjaar

12.091

25.093

Eigen vermogen 31 december

24.267

12.176

Crediteuren

11.843

2.309

Voorziening debiteuren

1.200
Totaal

36.112

15.685

Toelichting:
Liquide middelen betreft banksaldo d.d. 31-12-2019.
Debiteuren: de nog te ontvangen bijdrage van DierenLot, nog te ontvangen contributies 2019 van 2
leden en de nog te ontvangen bijdragen voor de workshop ‘Omgaan met Agressie’ (€ 770).
Crediteuren: facturen van adviseurs Eline Lauret en Ellen Jongerden.
Voorziening debiteuren: deze is in 2019 vrijgevallen.
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Winst & Verliesrekening
2019

2018

€

€

Inkomsten
Contributie leden
Donaties leden
Bijdragen deelnemende leden aan
workshop ‘Omgaan met Agressie’
Bijdrage Dierenlot
Bijdrage St. Abri voor Dieren
Vrijval voorziening oprichtingskosten
Totaal

6.525
0
770

6.683
100

12.500
15.000
0

12.500
0
21.025

34.795

40.263

19.234
0
625
1.022
984
538
250
51
0

12.470
326
320
720
0
0
0
133
1.200

22.704

15.170

12.091

25.093

Uitgaven
Personeelskosten
Drukwerk en marketing
ICT/ website
Vergaderkosten
Training ‘Omgaan met Agressie’
Verzekeringen
Contributie Dierencoalitie
Diversen
Oninbare debiteuren (voorziening
2018)
Totaal
Resultaat

Toelichting op W&V-rekening:
Contributie leden: in 2019 zijn er 29 leden contributie verschuldigd à € 225.
Bijdrage Dierenlot: dit betreft bijdrage voor 2019.
Bijdrage St. Abri voor Dieren: dit betreft bijdrage voor 2019.
Personeelskosten: betreft facturen van de beide adviseurs voor advies, coördinatie en secretariaat, etc.
in 2019 inclusief hun reiskosten.
Vergaderkosten: zijn kosten van 1 Ledendag inclusief ALV en sprekers (maart).
Diversen: o.a. bankkosten.
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3. Belangrijke bestuurlijke voornemens
en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten
De NFDO wil geworven fondsen inzetten om meer taken beter uit te voeren ten bate van de leden en de
door hen opgevangen dieren.
Het bestuur wil dat de NFDO verder professionaliseert door:
•
•
•
•
•
•
•

Meer zichtbaarheid, intern en extern (leden, pers, overheden, politiek, andere stakeholders);
Versterking lobby en samenwerking (o.a. richting politiek en overheden);
Extra inzet voor de erkenning van asielen;
Flinke uitbreiding van ledenforum met nuttige informatie en instrumentarium.
Verbetering ondersteuning naar leden (o.a. ondersteuning bij onderhandelingen met gemeenten);
Intensiever contact met leden (o.a. belrondes);
Daadkrachtiger optreden.

De vraag dient zich aan hoe de NFDO dit alles het beste kan organiseren. Hiertoe is in ieder geval meer
menskracht nodig. Daarom is vanaf 15 september 2019 tot 1 januari 2020 het aantal fte’s uitgebreid van
0,2 naar 0,5. Bij de evaluatie begin 2020 is gebleken dat de constructie goed werkt. Het bestuur heeft
daarom besloten deze in 2020 voort te zetten. Hiervoor zijn voldoende financiën vanuit fondsenwerving
noodzakelijk.
Middels de inzet van de 2 bestaande externe adviseurs zal de NFDO het komende jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met grotere regelmaat een nieuwsbrief uitbrengen (minimaal 6x per jaar) en onderzoeken of deze
nieuwsbrief ook interessant is voor andere stakeholders dan de leden;
Minimaal vier persberichten en/of opinieartikelen versturen, zodra daartoe aanleiding is;
Haar lobby uitbreiden en haar netwerk versterken bij diverse stakeholders, via haar leden, de
Dierencoalitie en andere netwerken;
Inzetten op meer leden die de NFDO-erkenning kunnen ontvangen. Hiertoe zijn bedrijfsbezoeken
noodzakelijk, rapportages en hulp op onderdelen waaraan nog niet wordt/ kan worden voldaan;
Middels desksearch en monitoring van kranten kennis vergaren (over actualiteiten die voor asielen
van belang zijn en over vragen waarmee asielen worstelen), naar behoefte;
Het ledendeel van de NFDO-website van een duidelijke structuur voorzien en daarnaast flink
uitbreiden en vullen met voor leden nuttige informatie, kennis en instrumentarium;
Minimaal 2 themadagen of bijeenkomsten met lezingen organiseren, vooral met het oog op
verbetering van dierenwelzijn in dierenopvang- en dierenvervoersituaties (shelter medicine);
Op verzoek ondersteunen bij onderhandelingen met gemeenten of andere organisaties;
Twee keer per jaar een belronde maken en op verzoek de leden bezoeken, om wensen en
behoeften te inventariseren en contact te houden met de leden;
Blijvend inzetten op leden- en fondsenwerving en communicatie naar het publiek.

Daarnaast wil het bestuur zichzelf uitbreiden en versterken met een secretaris.
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Begroting 2020
Begroting 2020

Contributies
Giften
Donatie DierenLot
Overige fondsenwerving en sponsoring
Vrijval voorziening oprichtingskosten
Personeelskosten
Marketing, drukwerk en porto
ICT, webhosting en ontwikkeling
Vergaderkosten: ALV's, werkgroepen,
regiobijeenkomsten, communicatie

Begroting 2019

Begroting 2020

INKOMSTEN UITGAVEN INKOMSTEN UITGAVEN INKOMSTEN UITGAVEN
€
€
€
€
€
6.750
6.750
6.750
12.500
12.500
12.500
25.000
15.000
25.000

Themadagen & workshops & trainingen
Projecten
Contributie Dierencoalitie
Ledenwerving
Reiskosten
Diverse kosten
Oninbare debiteuren
Resultaat
Totaal

Resultaat 2019

15.000
2.000
2.000

18.861
625

35.000
1.000
650

1.500

1.022

1.100

984
250
626
275

2.000
3.000
250
500
500
650
500

5.000
10.000

770

2.000
1.250
1.500

44.250

4.000
44.250

35.020

12.377
35.020

44.250

-900
44.250

Toelichting:
Algemeen: middels fondsenwerving zijn in 2019 meer inkomsten verworven.
Het aantal bestuursleden is nog steeds minder dan gewenst, waardoor een deel van de
bestuurswerkzaamheden door de adviseur moet worden uitgevoerd.
De ureninzet in 2019 is tot half september officieel slechts 8 uur per week geweest: daardoor konden
sommige plannen niet worden uitgevoerd. Vanaf 15 september tot 1 januari 2020 zal de adviseur 50%
meer uren gaan werken voor de NFDO en er komt een adviseur bij voor 8 uur, om meer werk verzet te
krijgen.
De begroting voor 2020 gaat uit van hogere inkomsten uit fondsenwerving.
Contributies: dit bedrag is conservatief begroot: er valt per 1-1-2020 1 lid af, maar we hopen tenminste
1 nieuw lid erbij te krijgen. Er is dus uitgegaan van 30 leden met een contributie van € 225,= per jaar.
Donatie DierenLot: we hopen ook in 2020 weer ondersteuning van DierenLot te mogen ontvangen. Bij
DierenLot is een verdubbeling mogelijk, mits we ook van een ander fonds financiering krijgen en met
een goed voorstel komen. De NFDO kon 2 maal een gratis stand krijgen bij Dierenlot.
Overige fondsenwerving & sponsoring: er wordt opnieuw een fondsaanvraag bij Stichting Abri voor
Dieren ingediend. Verder willen we het komende jaar onderzoeken of we specifieke projecten en
themadagen (gedeeltelijk) gesponsord kunnen krijgen.
Personeelskosten: inzet adviseurs blijft 20 uur per week, zolang we dezelfde financiële ondersteuning
via fondsenwerving kunnen bewerkstelligen. Uitbreiding van uren/mensen is alleen mogelijk, indien de
bijdrage van Dierenlot en/of een ander fonds wordt verhoogd/ toegekend. Door met ZZP-ers te werken
blijft de NFDO flexibel bij meer of minder inkomsten.
Projecten: nog nader in te vullen.
ICT, webhosting en ontwikkeling: er zijn bescheiden plannen komend jaar het ledendeel van de website
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te verbeteren.
Ledenwerving: er is in 2019 1 nieuw lid bij gekomen en aan het einde van 2019 is één lid weggegaan.
Tijdens de 2 Landelijke Congressen Dierennoodhulp is bij de stand overleg geweest met diverse
organisaties over toetreding. Voor 2020 wordt ingezet op tenminste 3 extra leden door te laten zien hoe
aantrekkelijk een lidmaatschap van de NFDO is.
Marketing, drukwerk en porto: er zullen nog nieuwe flyers en visitekaartjes worden gedrukt; de oude
zijn op.
Vergaderkosten: ALV's, werkgroepen, regiobijeenkomsten & interne communicatie. In 2020 wordt er 1
Ledendag gepland. De kosten van sprekers zijn in deze post verwerkt. Het plan is tenminste 6 digitale
nieuwsbrieven te schrijven in 2020.
Themadagen en workshops: begin 2020 zal een themadag over de juridische status van asieldieren
worden georganiseerd.
Reiskosten: bestuursleden hebben hun reiskosten tot nu toe niet gedeclareerd en het geld zo
geschonken aan de NFDO, maar ze zijn altijd gerechtigd reiskosten te declareren. Reiskosten van de
adviseurs zitten in de personeelskosten.
Overige kosten: bestaan uit bankkosten, verzekeringen, overige bestuurskosten, etc.

Beleid m.b.t. omvang en functie van vrij besteedbare reserves
Voor zover de NFDO vrij besteedbare reserves heeft, zijn deze bedoeld om haar activiteiten (vallend
binnen de 4 pijlers van de NFDO) te ontplooien en mogelijk te maken door inhuur van externen.
Deze vrij besteedbare reserves zijn in principe niet hoger zijn dan wat nodig is om de gebruikelijke
activiteiten van de NFDO en de inzet van de huidige externe adviseurs gedurende een jaar te kunnen
bekostigen.

Handtekeningen bestuursleden

Datum: 31 juli 2020

Marc van Dijk
voorzitter

Ina Sämmang
algemeen bestuurslid

Vacature
penningmeester

Vacature
secretaris
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Pierre van Beusekom
algemeen bestuurslid
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