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Inleiding
Dit jaar heeft het bestuur veel energie en tijd gestoken in het mede bevorderen van de professionaliteit van
de leden door het bezoeken van de DA organisaties, relaties te onderhouden en nieuwe aan te gaan, een
flinke stap te maken in het samenwerken met externe (publieke) partijen en het realiseren van extra
financiële bronnen.
Sinds lange tijd is de financiële situatie van de FDN niet meer zo nijpend door donatie van een aantal
instellingen.
Een aantal concrete zaken is hieronder nader uitgewerkt.

Vergaderingen
Maandelijks is er een formele vergadering van het bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris
en penningmeester. Naast deze functies beheren zij elk een portefeuille, waarin de diverse bestuurstaken
zijn onderverdeeld.
Daarnaast laat het bestuur zich bijstaan door Het Secretariaten Support en enkele mensen met uitvoerende
taken en/of werkzaamheden.
Naast het maandelijks formele overleg hebben de bestuursleden onderling bijna dagelijks telefonisch,
persoonlijk of per mail contact.

Dit jaar is besloten om in plaats van twee Algemene Leden Vergaderingen voortaan jaarlijks één ALV te
houden om naast de verplichte agenda (financieel) ruimte te bieden aan een educatieve en plezierige
invulling van deze dag.

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering leden
Dit jaar is weer een start gemaakt om de leden op hun eigen locatie te bezoeken. Deze bezoeken zijn
prettig en worden als zeer zinvol ervaren. Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks een rondje door het land
te maken.
Regelmatig en dus ook dit jaar is er een bezoek gebracht aan Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld om
de tweedaagse basiscursus Dierenambulance Medewerker met betrokkenen te evalueren.
Een regionaal overleg om een samenwerkingsverband aan te gaan heeft niet het beoogde resultaat
opgeleverd. Elke individuele organisatie blijft op haar eigen wijze werken, hetgeen afbreuk doet aan een
professionele bedrijfsvoering en hulpverlening.
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Afgelopen jaar heeft het bestuur de gevraagde hulp geboden aan een aangesloten DA organisatie in het
conflict over het niet meer verlengen van een reeds afgesloten overeenkomst voor het ophalen van
zwerfdieren, gewonde en overleden dieren, omdat de vervoerstaak zou worden overgedragen aan voor
deze taak minder toegeruste organisatie.
Eveneens heeft het bestuur getracht een aangesloten DA organisatie te ondersteunen in een ernstig
conflict met een externe partij. Ondanks gevoerde rechtszaken en een schriftelijke ondersteuning van 3
burgemeesters in het werkgebied, is betreffende DA organisatie gedwongen om te stoppen met de
bedrijfsvoering.

In januari, februari en maart van dit jaar heeft het bestuur resp. in Tiel, Meppel en Haarlemmerliede voor
alle dierenambulance-organisaties in Nederland een avond georganiseerd met als thema ‘samenwerking
met ketenpartners’. Een aantal ketenpartners (gemeente, dierenarts, jachtopzichter, stichting
wildaanrijdingen en iemand over sponsoring) heeft een presentatie gegeven. Het tweede gedeelte van de
avond diende om onder het genot van een hapje en drankje te netwerken met de presentatoren,
Rijkswaterstaat, opvang honden en katten, dierencrematorium en – begraafplaats, dierenbescherming,
stichting Dierkeur en roofvogelopvang. Een zeer geslaagde en nuttige avond.

Informatievoorziening
De website is nu geheel bijgewerkt.
Er is een openbaar gedeelte, dat toegankelijk is voor iedereen. Voor de aangesloten DA-organisaties staan
op de gesloten pagina alle relevante informatie en blauwdrukken overzichtelijk gerangschikt.
De website zal voortdurend up-to-date worden gehouden.
In 2014 heeft het bestuur besloten om de Nieuwsbrief als vast medium te handhaven en te optimaliseren
met als doel om te communiceren met de leden. Dit kan zowel in informatieve als ook in vragende zin,
waarbij om een actie wordt gevraagd.
Dit jaar is de Nieuwsbrief in februari, juni, augustus en november toegezonden aan het door de leden
opgegeven emailadres.

Relaties
Regelmatig dit jaar heeft het bestuur overleg gehad met de Dierenbescherming Nederland over het
samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat, de kosten en promoten van het keurmerk van stichting
Dierkeur en het vrijgeven van het door de Wilhelmina Davyt-Keuchenius Stichting geparkeerde geld.
Het bestuur is ook op uitnodiging aanwezig geweest bij het lanceren van het DB Keurmerk Opvang
Gezelschapsdieren.
Er zijn twee gesprekken geweest met het bestuur van Stichting Dierkeur over hoe nu verder, nu deze
stichting onafhankelijk is geworden. De FDN zal gevraagd en ongevraagd een adviserende rol spelen.
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Een eerste overleg met de Nederlandse Federatie Dieren Opvang (NFDO) was om officieel kennis met
elkaar te maken en te oriënteren waar mogelijke raakvlakken liggen.
Naar aanleiding van onduidelijkheden en onmogelijkheden voor Dierenambulance-organisaties ten tijde
van de uitbraak van vogelgriep, eind 2014, heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de Nederlandse
Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) in Echt en afgesproken dat er een evaluatiebijeenkomst, eventueel
met alle partijen, zou komen. Door ziekte en langdurige afwezigheid van betrokken personen heeft dit
evaluatieoverleg nog niet plaatsgevonden. De verwachting is eind april 2016.
Viermaal per jaar is een bestuurslid aanwezig bij het Platform Incident Management, een overleg met alle
hulpverleners bij incidenten op de A en N wegen, onder voorzitterschap van Rijkswaterstaat, de beheerder
van het hoofdwegennet.

Dit jaar is een wetenschappelijk onderzoek gestart naar daders van dierenmishandeling.
Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Beke uit Arnhem. Bureau Beke is een onderzoeksbureau dat
gespecialiseerd is in criminaliteitsvraagstukken. Zij voeren onderzoeken uit in opdracht van onder meer de
politie, ministerie van Veiligheid & Justitie en gemeenten.
Belangrijke vragen in het onderzoek naar dierenmishandeling zijn: wat zijn de achtergronden en kenmerken
van deze daders, waarom mishandelen zij dieren en plegen zij ook andere strafbare feiten?
De onderzoekers waren op zoek naar professionals die in aanraking kunnen komen met gevallen van
dierenmishandeling. De medewerkers van de Dierenambulances behoren hier zeker toe.
Daarom zijn 17 DA’s gevraagd een vragenlijst in te vullen, waarvan 11 organisaties hebben gereageerd.
De bevindingen van dit onderzoek zijn nog niet uitgewerkt.
De FDN heeft ook een relatie met Stichting Dierenlot.

Sponsoractiviteiten
Om meer inkomsten te krijgen, heeft het bestuur met diverse partijen om de tafel gezeten.
Met name dierNL en stichting Menodi geven structureel een bijdrage, zodat de FDN haar leden kan
ondersteunen in het bevorderen van deskundigheid.
Bij de opheffing van de Wilhelmina Davyt-Keuchenius Stichting is bepaald door het toenmalige bestuur, dat
50% van een bedrag van € 50.000 ter beschikking zou komen aan de FDN en 50% van dit bedrag aan de
Dierenbescherming, aan te wenden voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van de leden.
In 2009-2010 hebben de diverse DA's waarvan medewerkers het certificaat Cursus Centrum Barneveld
hebben ontvangen, een tegemoetkoming gekregen van maximaal 10x € 100 per DA. De betreffende DA's
hebben deze vergoeding ook ontvangen.
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Het restantbedrag van € 40.000 bleef bij de DB geparkeerd staan.
Van dit bedrag is ook € 15.000 gestoken in het uitvoeren van het Convenant Dierenhulpverlening,
waarna nog € 25.000 resteerde.
Na zeer vele onderhandelingen is eindelijk eind 2015, de helft hiervan zijnde € 12.500, door de DB
overgemaakt aan de FDN.
Overeenkomstig het doel van de schenking zal het bedrag worden besteed aan deskundigheidsbevordering.

Ford Nederland is een relatie aangegaan met de FDN. Dat betekent, dat voor alle leden van de FDN bij alle
officiële Ford dealers in Nederland bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen een korting 20-24% geldt.
Hierover zijn alle leden in de Nieuwsbrief geïnformeerd.

Innovaties
Samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat
Steeds vaker krijgen hulporganisaties te maken met incidenten op rijkswegen. Ook wordt het aantal
hulpinstanties meer op de plek van het incident. Om al die hulpverleners goed en vlekkeloos met elkaar te
laten samen werken, is er Incident Management in het leven geroepen.
De dierenambulance maakt hier ook deel van uit, want ook de dierenambulance zal in deze situaties
terecht komen. Er wordt dan door de overige hulpinstanties verwacht dat de medewerkers van de
dierenambulance op de hoogte zijn van de procedures.
De op te starten officiële samenwerking RWS-FDN-DB is een nieuw project, met kleine stapjes
voorwaarts en steeds weer nieuwe inzichten. Er komt meer voor kijken dan in eerste instantie was gedacht.
Zeer belangrijk is namelijk het borgen van de kwaliteit.
Het opleiden van de eigen medewerkers moet goed en uniform gebeuren. Om zicht te houden op de
kwaliteit zal de samenwerking met RWS in kleine stappen worden ingevoerd.
Inmiddels zijn 9 pilotgebieden geselecteerd, namelijk de veiligheidsregio’s Noord- en Oost Gelderland,
Gelderland Midden, Gelderland Zuid, Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Haaglanden, Holland Midden,
Rotterdam Rijnmond en Brabant Zuid Oost.
De participerende DA’s worden voortdurend op de hoogte gehouden van de stappen die worden genomen.
Er ligt ook een concept-communicatieplan om dit project ook onder de aandacht te brengen van (nog) nietparticiperende partijen.
Calamiteiten
Met behulp van een aantal deskundigen heeft het bestuur een conceptplan opgesteld dat als blauwdruk
kan worden gebruikt voor een eigen calamiteitenplan.
Er zijn afspraken gemaakt met de Adviseur Openbare Orde & Veiligheid, tevens Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OVD-BZ) van Gemeente Heemskerk om komend jaar als pilot een eerste poule van OVD’ers
van Dierenambulances in de Veiligheidsregio Kennemerland op te leiden. Deze groep zal dan ook in deze
regio piketdienst gaan draaien.
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Wildaanrijdingen
Jaarlijks worden er honderden, in het wild levende dieren, doodgereden. Dit betreft voornamelijk reeën,
edelherten, damherten en wilde zwijnen.
Als er een aanrijding heeft plaatsgevonden, dan wordt door de meldkamer van de politie een
faunabeheerder opgeroepen. Deze vakkundige mensen zijn aangesloten bij de Stichting Groennetwerk
(SGN). Zij hebben een speciaal verlof om deze dieren te mogen vervoeren en tevens gewonde dieren uit
hun lijden te verlossen. Is het gewonde dier gevlucht, dan zorgt de faunabeheerder er voor, dat het
gewonde dier wordt opgespoord. Dit wordt met behulp van een speciaal getrainde zweethond gedaan. De
inzet van deze gecertificeerde hond is om te voorkomen dat een gewond dier ligt te lijden in het bos.
Naar aanleiding van de thema-avond ‘Samenwerken met ketenpartners’ en de presentatie van de
voorzitter van Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) is het bestuur in gesprek met deze stichting,
aangezien het van belang is om centrale, uniforme afspraken te hebben met ketenpartners, zoals
Dierenambulance, Das & Boom, Reeënopvang, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), Dutch
Wildlife Health Centre (DWHC), ANWB, verzekeraars etc. met betrekking tot taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden.

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
Eind van dit jaar heeft het bestuur overleg gehad met het management van het Cursuscentrum met het
doel om een mogelijke uitbreiding van de samenwerking te onderzoeken. Er ligt zeker een aantal
mogelijkheden, die begin 2016 zullen worden uitgewerkt. Een van de mogelijkheden is het aanbieden van
een E-learning programma als opstap naar de tweedaagse ‘Basiscursus Medewerker Dierenambulance’.
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