Beleid bestuur 2018
We zullen dit jaar ons 20 jarig bestaan vieren en daar zijn we heel trots op. Het is toch gebleken dat
het opvangen van fretten nog steeds een particulier initiatief is en er vanuit de overheid nog
helemaal niets is geregeld. Verder zijn er in het land heel erg weinig fretten-opvangadressen en de
meeste zijn particulier initiatief waardoor de continuïteit aan het opvangen vaak te wensen overlaat.
Trots zijn we daarom dat we al 20 jaar deze continuïteit kunnen waarborgen en dat blijft daarom ook
ons belangrijkste doel.
Het opvangen gaat niet zomaar, ook wij moeten alle zeilen bijzetten om voldoende opvangadressen
te blijven behouden Er zijn mensen de heel enthousiast beginnen en het blijkt dan al snel dat dit niet
in hun leven past of dat het afstaan van fretten hun toch te zwaar valt. Dus niet iedereen die zich
aanmeld is een geschikte opvang.
Er zijn 2 vaste opvangadressen die al lang opvangen maar die kunnen het niet alleen en de drukte in
de opvang zoals het in het verleden is geweest is niet vol te houden. Daarom zullen we in 2018 nog
meer actief moeten gaan zoeken naar mensen in de regio Utrecht die fretten kunnen opvangen en
herplaatsen. Gelukkig heeft Ries Kamhoot zich inmiddels als volwaardige opvang bewezen en kunnen
we weer spreken van 3 hoofdopvangadressen.
Een verder probleem is waar we aan werken dat bestuursleden dubbele functies verzorgen en dat is
niet altijd een gewenste situatie.
Daarnaast zullen we ook op evenementen aanwezig zijn waarbij we ons meer zullen richten op
organisaties waarmee we een samenwerkingsverband hebben. We krijgen vaak veel uitnodigingen
van tuincentra’s om hun dierendagen op te leuken, maar daar hebben we op het moment te weinig
mankracht voor en we bereiken er minder mensen mee die echt interesse hebben voor de fret als
huisdier.
Kortom, we gaan gewoon verder met waar we mee bezig zijn, ons inzetten voor de fret die om welke
reden dan ook niet op de juiste plaats woont of op straat is gevonden.En dit kunnen we alleen maar
doen door de vrijwilligers, het lidmaatschap van onze leden en de steun van Dierenlot en de andere
sponsoren. Hiervoor heel veel dank.
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