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Korte terugblik
• 7 maart 2014 – inventarisatie behoefte aan een vereniging en dus 

gezamenlijke stem voor de onafhankelijke dierenopvangen
 Bijeenkomst bezocht door ca 100 personen namens  ca 50 

organisaties

• 23 mei 2014 – presentatie werkgroep en voorstel invulling 
bestuursleden
 Voorstel werd aangenomen en het bestuur was een feit

• 13 november 2014 – officiële oprichting NFDO



Doelstelling 

Het behoud en versterken van locale dierenopvangen. In de 
eerste plaats in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel 
en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang 
ondergebracht dienen te worden. 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, juist omwille van het 
dierenwelzijn.



De zeven pijlers

• Belangenbehartiging voor leden

• Kennisdeling en organisatorische ondersteuning

• Gemeenschappelijke inkoop

• Fondsenwerving

• Bewustwording politiek en publiek

• Voorlichting en educatie

• Monitoren en beïnvloeden van Nederlandse en Europese 
wetgeving



Waar staan we nu?

• We hebben 26 leden!! 
• De aangesloten organisaties bedienen een verzorgingsgebied van ruim vier 

miljoen inwoners
• De website is online: www.nfdo.nl

 Wat kunnen onze leden straks met deze website?

De NFDO is nu het gewenste platform waar onafhankelijke dierenasielen 
elkaar versterken door kennisdeling en zich verenigen om hun gezamenlijke 
belangen te laten vertegenwoordigen door middel van één stem.

http://www.nfdo.nl/


Mogen wij ons even voorstellen?

• Brief aan Ministerie van Economische Zaken en Landelijke 
Dierenbescherming
 wie zijn wij? 
 wie vertegenwoordigen wij?
 wat willen wij?

EZ heeft te kennen gegeven binnenkort met ons in gesprek te willen 
gaan.  

Inmiddels heeft een gesprek met directie DB plaatsgevonden, waarin 
de NFDO zich als belangrijke Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie 
heeft voorgesteld.



Voor wie is de NFDO?
• voor organisaties met een ANBI status die de reguliere opvang 

voor honden, katten en konijnen of andere kleine 
gedomesticeerde dieren regelen. (vanuit de wetgeving bestaat 
een gemeentelijke plicht deze dieren 14 dagen te beschikking te 
houden voor de eigenaar)

Behoefte aanwezig bij opvangen van andere diersoorten om aan te 
sluiten bij de NFDO? 

JA!

Er zijn ontwikkelingen binnen de NFDO die dit mogelijk moeten gaan 
maken.



Het keurmerk

De NFDO zal zich sterk maken om een branchekeurmerk te realiseren 
waarbij meerdere partijen betrokken zullen worden, waaronder bv een 
consumentenbond, overheden en andere dierenwelzijnsorganisaties. 

Prioriteit ligt bij een haalbaar, werkbaar en onafhankelijk toetsbaar 
keurmerk voor alle dierenopvangen.  Hierbij zal de NFDO organisaties 
ondersteunen in plaats van op voorhand uit te sluiten. 



Waar de NFDO voor staat en wat we 
van elkaar mogen verwachten

• Bestuur zegt wat ze doet en doet wat ze zegt en handelt in opdracht van 
de algemene ledenvergadering (ALV)

• Leden zullen worden gevraagd om actief deel te nemen aan de 
werkgroepen van de NFDO

• De leden en het bestuur staan voor het belang van de dieren, het 
voortbestaan van onafhankelijke dierenopvang organisaties en 
professionaliteit van individuele organisaties




