Verslag bestuur over 2018
Het jaar 2018 is voor ons allen, bestuur en opvang(en), een druk en bijzonder jaar
geweest.
Het bestuur heeft veranderingen ondervonden en we moesten hierdoor
noodmaatregelen nemen waardoor het bestuur vandaag in deze vorm aanwezig is.
Uiteraard zijn wij nog op zoek naar aanvulling!
In het begin van het jaar hebben we grote problemen gehad met onze website. Door
de overname van een provider wilde deze niet meer werken en hebben we 6 weken
zonder website gezeten. We hebben toen Bas Oddens bereid gevonden om een
geheel vernieuwde website te bouwen. Vanaf dat moment is hij ook onze webmaster
geworden. Ook heeft hij een volledig nieuw component gebouwd voor de frettendatabase. Ons archief van alle fretten in de afgelopen 21 jaar is weer gewaarborgd.
Verder is de overkoepelende website www.frettenasiel.nl nu volledig in handen van
Frettig Gestoord en is er geen samenwerkingsverband meer met stichting De Fret.
De website www.adoptiefretten.nl die eerder werd gebruikt om een kerstactie op
touw te zetten is nu gekoppeld aan de POF frettenpagina van Frettig Gestoord zodat
bezoekers direct financiële steun kunnen geven.
Onze naamsbekendheid groeide mede door de “social media”, onze vernieuwde
website en onze facebookpagina met afsplitsing “vrienden van Frettig Gestoord”.
Zeker in het begin was het even wennen maar je ziet dagelijks het aantal bezoekers
stijgen.
Ook de verzoeken voor inkijkadressen van leden bleek een succes waardoor mensen
meer geïnformeerd worden over fretten en er betrokkenheid bij de leden ontstaat.
De evenementen werden druk bezocht mede door het goede weer in 2018.
Helaas bleek Animal Event een nieuwe organisatie te hebben gekregen en stonden
wij niet binnen maar achterin het bos aan een van de zijweggetjes. Hierdoor waren
wij moeilijk te vinden en was het beduidend stiller. Om die reden hebben wij deze
organisatie laten weten om dit jaar geen gebruik te maken van de uitnodiging.
Onze webshop is gestopt doordat Rine niet meer toekwam aan het bij houden van
alle artikelen naast haar drukke baan.
Uiteraard hebben wij daar begrip voor en er zijn ideeën om een doorstart te maken
met een separate webshop zodat ook onze verkoop op evenementen aangevuld kan
worden. Artikelen zijn op dit moment alleen op de evenementen of bij Rine thuis te
verkrijgen.
Op het gebied van de frettengezondheid hebben wij onze degens weer gekruist met
Hanneke Roest van de Frettenkliniek omdat wij een andere kijk hebben op het
houden van fretten en zeker wat betreft voeding.
Financieel staan wij er nog steeds goed voor en wat rest is het goed onderhouden
van de onderlinge banden om ook in 2019 een goede leuke samenwerkende
vereniging te blijven!

