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Inleiding
Dit jaar is er veel energie en tijd gestoken in het formeren van een professioneel bestuur.
Samen met een aantal leden is het bestuur naarstig op zoek gegaan naar de wijze waarop meer
professionaliteit aan de leden kan worden geboden, zowel in reguliere als in opgeschaalde zorg.
Een aantal concrete zaken is hieronder nader uitgewerkt.

Bestuur
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 september is Marja van Gessel afgetreden als bestuurslid.
Naast Marga van Kommer (voorzitter/secretaris) zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd.
Piet Willemse (penningmeester) is één van de oprichters van St. Dierenhulpverlening Woerden, bekleedde
jarenlang de functie van penningmeester en hoofd asielzaken en heeft zich ingespannen voor de bouw van
een nieuw dierenasiel in de regio Woerden. In zijn werkzame leven was hij looninspecteur bij het GAK en
UWV.
Ype Schat (algemeen bestuurslid) heeft na zijn studie geneeskunde een aantal jaren gewerkt als arts bij de
verslavingszorg in Arnhem en de afgelopen 15 jaar was hij lid van de directie Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland Midden.
Margje de Jong (algemeen bestuurslid) is sinds 2016 directeur-bestuurder van Dierenambulance
Amsterdam. Daarvoor was zij werkzaam bij Blijf Groep, een organisatie tegen huiselijk geweld, onder
andere verantwoordelijk voor het project ‘Blijf van mijn dier’ en projectleider voor de bouw van Oranjehuis,
een opvanghuis waar dieren welkom zijn.
Drie van de bestuursleden zijn niet uit het werkveld; belangrijk zijn immers bestuurlijke kwaliteiten.
Naast de algemene bestuursfuncties beheren de bestuursleden elk een eigen portefeuille, waarin de
diverse bestuurstaken zijn onderverdeeld.
Maandelijks is er een formele vergadering van het bestuur. Naast het maandelijks formele overleg hebben
de bestuursleden onderling bijna dagelijks telefonisch, persoonlijk of per mail contact.
Het bestuur wordt bijgestaan door Bureau Secretariaten Support onder leiding van Paul Boreel,
Nicolette Rotteveel van Dierenambulance Hoeksche Waard (website en nieuwbrief),
Bam de Jong van Stichting centrum voor dierenhulpverlening Gouda (technische zaken en wet- en
regelgeving), André van der Rassel (deskundigheidbevordering), Rob Hopmans van Dierenambulance
Eemland (Rijkswaterstaat en Dierenhulpverlening in de Veiligheidsregio), Gerrit van Egmond van
Dierenambulance Velsen (Dierenhulpverlening in de Veiligheidsregio) en Chantal Peters van
Dierenambulance Nijmegen (Dierenhulpverlening in de Veiligheidsregio).
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Leden
Dit jaar is Dierenambulance Uden-Veghel officieel toegetreden als lid.
Om uiteenlopende redenen hebben wij afscheid genomen van Stichting Pup in Nood en
Dierenambulance Zuidwest Drenthe. Deze laatste door het onverwacht overlijden van Jan Kroezen, de
organisatieverantwoordelijke. De werkzaamheden zijn overgenomen door Dierenambulance
Emmen-Coevorden, onlangs hernoemd Stichting D(utch) A(nimal) R(escue) Dierenambulance.
In september heeft het bestuur een bezoek gebracht aan Dierenhospitaal en ambulancedienst Den-Haag en
hen gecomplimenteerd met hun nieuwe onderkomen.
De Algemene Leden Vergadering van 22 september was een zakelijke en constructieve vergadering.
Jammer dat er zo weinig leden aanwezig waren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft per 25 mei 2018 de toenmalige
privacywetgeving vervangen. De regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens heeft
onze volle aandacht.

Informatievoorziening
We spannen ons in om de website up-to-date te houden.
Er is een openbaar gedeelte, dat toegankelijk is voor iedereen. Mededelingen van de Rijkoverheid inzake de
vogelgriep zijn hier te vinden.
Voor de aangesloten Dierenambulances staan op de gesloten pagina alle relevante informatie en
blauwdrukken overzichtelijk gerangschikt. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn hiervoor nodig.
Sinds 2014 is de Nieuwsbrief een vast medium 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 maart, juli en november toegezonden aan het door de leden opgegeven
emailadres, alsmede ook naar onze relaties.

Financiële situatie
Begin van het jaar was het voor de voorzitter onduidelijk hoe de FDN er financieel voorstond, wel dat de
situatie verre van rooskleurig was. Om te voorkomen dat de situatie duidelijk ernstig zou worden en dat dit
het einde van de FDN zou betekenen, heeft zij Piet Willemse benaderd en na lang overleg bereid gevonden
om tot de komende ALV als penningmester ad interim tot het bestuur toe te treden.
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Na het ontvangen van de financiële gegevens bleek, dat er geen financiële administratie was opgemaakt.
Een resultaat over het jaar 2017 was daarom niet bekend. Aan de hand van de bankrekening bleek er een
liquiditeitsprobleem te zijn. Na het opmaken van de resultatenrekening eind februari bleek de financiële
situatie van de FDN zeer slecht. De afgelopen jaren was er een exploitatietekort met als hoogtepunt het
tekort over het boekjaar 2017 van ruim € 6.000, een tekort van 30% van de omzet.
Om de financiële situatie te verbeteren heeft het bestuur een aantal bezuinigingen doorgevoerd. De meest
grote bezuiniging is gevonden in de werkzaamheden door Bureau Secretariaten Support. Deze zijn met
ongeveer 50% verminderd. Dit betekende, dat de bestuursleden administratieve diensten zijn gaan
uitvoeren en dat de bereikbaarheid van het Secretariaat niet meer 24/7 is. De receptie van het 25-jarig
jubileum van de FDN op 22 september is gesneuveld. Ook is de druk vergroot om de achterstallige
contributies alsnog te ontvangen.
Het vergroten van de inkomsten heeft een hoge prioriteit. De voorgestelde contributieverhoging van €50,met ingang van het jaar 2019 is door de ALV goedgekeurd.

Financiële ondersteuning
Ford Nederland is ook dit jaar weer 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.
Donateurs van de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren hebben geadviseerd om de FDN financieel te gaan
steunen. Maandelijks ontvangt de FDN nu een bedrag van € 200. Hun logo is op de website geplaatst.
Door de samenwerking met de Dierenbescherming ontving de FDN in het verslagjaar een structureel
bedrag voor de projecten die gezamenlijk worden uitgevoerd
Logo en striping
Aangezien bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de officiële instantie voor de registratie
van merken, modellen en tekeningen in het Benelux-gebeid, de vastlegging van het logo en de striping van
de FDN was verlopen en het bestuur van mening was dat in het belang van de leden deze moeten zijn
vastgelegd, hebben wij dit jaar het logo en de striping weer voor 10 jaar gedeponeerd.
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Vogelgriep
Gedurende de uitbraak van de vogelgriep (in het voorjaar in een aantal gebieden) heeft het bestuur
getracht om zo zorgvuldig mogelijk via de website de leden te informeren over de stand van zaken; de
betrokken organisaties zijn per mail persoonlijk op de hoogte gesteld.
Het concept “Leidraad voor dierenambulance organisaties en vogelcentra betreffende uitbraak aviaire
influenza en andere besmettelijke dierziekten” is in april besproken met de crisiscoördinator en dierenarts
van de NVWA.

Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement en Crisisbeheersing
Op de Evenementenlocatie Vliegveld Twenthe is op 18 en 19 april wederom ‘’Ground Zero’’ geweest voor ’s
lands grootste en meest complete vakbeurs voor Incidentbestrijding en Crisisbeheersing. De beurs had een
internationaal karakter, met onder andere een toonaangevend congres over samenwerking bij
hulpverlening in het Nederlands-Duits grondgebied.
Het is de enige vakbeurs in zijn soort op Nederlands bodem. Alle grote stakeholders in de OOV brandweer,
politie, ambulancezorg, Rijkswaterstaat en andere, waren aanwezig met een inhoudelijk programma.
Het verbindende element was multidisciplinaire kennismaking en kennisdeling. Incidenten worden
complexer en hebben een steeds grotere impact op de samenleving. Een trend die laat zien dat
monodisciplinaire hulpverlening in feite niet meer bestaat en dat de verschillende bloedgroepen in het
hulpverleningsdomein elkaar nodig hebben, zowel bij grootschalige crises als kleinschaliger incidenten.
Een van de inhoudelijke speerpunten op de beurs was publiek-private samenwerking in het
veiligheidsdomein. Ook grensoverschrijdende samenwerking was een van de leidende thema’s.
De FDN was voor de tweede maal aanwezig met een stand, voorlichtingsmateriaal en een ambulance.

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.
Al enige tijd zijn RWS, FDN en Dierenbescherming (DB) bezig om het werken op het hoofdwegennet veiliger
te maken. Daarnaast zeker niet onbelangrijk om te zorgen dat Dierenambulances bevoegd zijn om op het
hoofdwegennet te mogen werken.
Om de samenwerking zo veilig en efficiënt mogelijk te krijgen, is er een pilotgroep van ambulances van de
FDN en DB samengesteld. Aanvankelijk was een einddatum gesteld voor de pilot, maar de verdere uitrol
wordt nog even getemperd. Reden daarvoor is dat, ondanks dat de basis rijp is om van concept naar een
definitieve vorm te gaan, de praktische uitvoering wat meer uitwerking nodig heeft, met name de waarborg
van continuïteit, kwaliteit, beheersbaarheid en daaraan gekoppeld de controle, verantwoording en
aansturing op het geheel.
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In 2019 blijft de situatie zoals deze nu is. Gedurende 2019 gaan RWS, FDN, DB zich buigen over de eerder
genoemde aspecten.
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.

Dierenbescherming
Samen met de regiomanager van Dierenbescherming Nederland heeft een bestuurslid de
beleidsmedewerker van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geïnformeerd over onze
gezamenlijke samenwerking met Rijkswaterstaat en een eerste stap naar opgeschaalde zorg; hiermee
refererend aan het Convenant Dierenhulpverlening (2011) om te komen tot een landelijk dekkend netwerk
van gekwalificeerde Dierenambulances.
Een mogelijke samenwerking begint voorzichtig gestalte te krijgen bij een aantal innovatieve projecten.

Dierenhulp in de Veiligheidsregio (DiVR)
Het is een uitdaging om ca. 25 regio’s deel te laten uitmaken van een overheidsorganisatie. Het gaat om
harmonisering, uniformiteit, competentie etc. in opgeschaalde vorm. Een grote uitdaging om verdere
professionalisering in de praktijk te brengen. Het bestuur verwacht een doorlooptijd van 3-5 jaar. De
procesgang van wet- en regelgeving betekent niet alleen praten, maar gewoon door praktische opzet en
door pilots zaken te laten zien.
De pilot Veiligheidsregio’s zijn: Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Gelderland Midden.
Er worden financiële middelen gezocht. Ook is er overleg geweest met het Ministerie. Daar is het project
met enthousiasme ontvangen; er is morele steun. Tevens is financiële ondersteuning onderwerp van
gesprek geweest. Er zijn geen toezeggingen gedaan, maar men heeft wel gezegd dit onder de aandacht van
Minister Schouten te zullen brengen.
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Tot slot
Vooruitblikkend wil het bestuur in 2019 een meerjarenbeleidsplan opstellen en financieel gezond worden
om zo de negatieve trant om te zetten in een positieve toekomst van de FDN.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de FDN op 27 februari 2019.
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