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Wie wij zijn
De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties 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 dierenasielen 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.

Doelstelling
Volgens de statuten is het doel van de NFDO:
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1. Het beschermen van dieren en opkomen 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. Het aankweken van waardering voor de aan de dierenopvang en dierenherplaatsing
gerelateerde activiteiten op het gebied van dierenwelzijn van in groepen gehouden
gezelschapsdieren.
3. De leden te ondersteunen en te vertegenwoordigen op het terrein van de dierenopvangen vervoer in de meest ruime zin van het woord.
De doelstelling van de NFDO is daarop als volgt geformuleerd:
Het in stand houden en versterken van lokale dierenhulporganisaties in de regio (dichtbij
opdrachtgevers, afnemers, vrijwilligers, donateurs en sponsors), die een fijnmazig netwerk in
Nederland vormen. In de eerste plaats in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel en met
zo min mogelijk stress naar een goed opvangcentrum moeten worden ondergebracht.
In de tweede plaats om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, doordat
dierenhulporganisaties dicht bij de gemeenschap worden behouden en daar onderdeel van
blijven.

Te verrichten werkzaamheden
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
In de praktijk betekent dit dat de NFDO haar leden informeert (via mails, nieuwsbrieven,
themadagen, het digitale ledenforum, etc.) en adviseert naar aanleiding van vragen.
De NFDO legt contacten met stakeholders en lobbyt bij overheden en brancheorganisaties.
Ze is lid van de Dierencoalitie om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in en ten
aanzien van de dierenwereld. Waar mogelijk brengt de NFDO dierenhulporganisaties met
elkaar in contact om niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden en om gezamenlijk tot
oplossingen te komen. Op het gebied van dierenwelzijn worden lezingen georganiseerd.
Tevens wordt de stand van zaken in de zogenaamde ‘shelter medicine’ gevolgd: tenslotte is
dat het specialisme binnen de diergeneeskunde dat zich bezig houdt met dieren in een
groepssamenstelling die snel en vaak kan veranderen.

Doelgroep
Onze doelgroep zijn de onafhankelijke dierenasielen en dierenambulances, dat wil zeggen
organisaties, die niet onder de Landelijke Dierenbescherming vallen of hieraan gelieerd zijn.
Naar schatting betreft dit ongeveer 70% van de dierenopvangcentra en dierenambulances in
Nederland. Dierenasielen vangen dieren in nood op, dierenambulances vervoeren dieren in
nood.
Voorwaarden voor lidmaatschap van de NFDO zijn dat:
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•
•
•
•
•

De dierenhulporganisatie een rechtspersoon is;
De bedrijfsvoering voldoet aan wet- en regelgeving;
De dierenhulporganisatie de doelstellingen van de vereniging onderschrijft;
De dierenhulporganisatie daadwerkelijk bijdraagt aan de doelstellingen van de NFDO, in
zowel geld als tijd;
De dierenhulporganisatie daadwerkelijk wil meewerken aan de activiteiten van de NFDO.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Kandidaat-bestuurslid:

Marc van Dijk
Vacature, werkzaamheden tijdelijk ingevuld door extern
adviseur
Geoffrey Deckers
Ina Sämmang
Pierre van Beusekom
Hans van den Heuvel

Het bestuur bestaat uit minimaal vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester hebben gekozen.
D.d. november 2019 is er één vacature voor een secretaris.
Het bestuur is verplicht bij statutenwijziging of ingrijpende wijziging van de samenstelling
van het bestuur de inspecteur van de belastingdienst te informeren.
Het bestuur wordt geadviseerd door 2 externe adviseurs: Eline Lauret en Ellen Jongerden.

Beloningsbeleid
De bestuurders hebben geen van allen recht op een beloning voor hun werkzaamheden, wel
op een acceptabele onkostenvergoeding.
De NFDO heeft geen mensen in dienst, maar werkt met vrijwilligers en externe adviseurs
voor diverse werkzaamheden. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. De adviseurs ontvangen een vergoeding conform contract.

Verwerving van inkomsten
De NFDO krijgt haar inkomsten uit verschillende kanalen.
Een vaste inkomstenbron is de ledencontributie. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Om leden te werven wordt op
verschillende momenten door het jaar heen actieve acquisitie gevoerd.
Fondsenwerving blijft een aandachtspunt, omdat de NFDO van alleen de contributie niet kan
bestaan. Daarom tracht zij ook inkomsten te verwerven van:
• Fondsen: ook de komende jaren zullen we verschillende (dier)fondsen benaderen
voor financiële ondersteuning
• Donateurs: via de website
• Begunstigers
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•
•

Sponsoren: voor specifieke activiteiten en ideeën
Erfstellingen: worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
Voor het ontvangen van erfstellingen zal de vereniging zich het komende jaar middels
notarissen, social media en free publicity bij de Nederlandse bevolking beter bekend
maken.

Alle inkomsten worden aangewend om de doelstelling van de vereniging te realiseren. De
vereniging kent dan ook geen beleggingsbeleid of een beleggingsstatuut.
Het is een uitdaging geld te werven voor een brancheorganisatie, daar de NFDO niet direct
met dieren werkt, maar met mensen die met dieren werken.

Beheer van het vermogen
Het beheer van de gelden van de vereniging is 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 elk kalenderjaar wordt de financiële
verantwoording van de NFDO opgesteld en gepubliceerd op de website van de NFDO:
www.nfdo.nl.

Besteding van het vermogen
De NFDO besteedt de verworven gelden aan activiteiten, die in de breedste zin van het
woord gericht zijn op de doelstellingen van de vereniging. De uitgaven die hiervoor gedaan
worden, worden altijd besproken in het bestuur.
Het bestuur zelf is geen uitgavepost: zij doen alle werkzaamheden op vrijwillige basis.
Momenteel is er geen personeel in dienst van de vereniging. Wel wordt er samengewerkt
met 2 externe adviseurs, die beiden veel kennis van respectievelijk ervaring in de
dierennoodhulpwereld hebben. De basis hiervoor is een zelfstandigencontract.
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Jaarplan / Accenten 2019-2020
De NFDO wil de bedragen van Dierenlot en Stichting Abri voor Dieren inzetten om meer
taken beter uit te voeren ten bate van de leden en de door hen opgevangen dieren.
Het idee is 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 forum 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 zal vanaf 15 september 2019 tot 1 januari 2020 het
aantal fte’s worden uitgebreid van 0,2 naar 0,5.
Hiertoe wordt in 2019 tijdelijk een tweede externe adviseur aangetrokken. Deze zal
gedurende 8 uur per week zich bezig houden met secretariële taken, het interne netwerk, en
ondersteunende taken voor onder meer de organisatie en uitvoering van de NFDOErkenningsregeling.
De eerste externe adviseur krijgt een tijdelijke uitbreiding van 4 uur per week (totaal 12 uur
per week) en zal de adviestaken doen, de lobby (externe netwerk), ontwikkeling beleid en
instrumentarium, website en nieuwsbrief.
Deze in totaal 0,5 fte kan in 2019 vanuit de bijdragen van St. Abri voor Dieren en DierenLot
worden betaald. Voordat dit wordt voortgezet in 2020, zal geëvalueerd worden of deze
constructie goed werkt.
Bij tevredenheid zal de NFDO middels hun inzet 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;
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•
•
•
•

Minimaal 2 themadagen of bijeenkomsten met lezingen
organiseren, vooral met het oog op verbetering van dierenwelzijn in
dierenopvangsituaties en -vervoersituaties (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 fondsenwerving en communicatie naar het publiek.

Daarnaast zal het bestuur trachten zich zelf uit te breiden en te versterken met een
secretaris.
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