Verslag over 2019
Beste aanwezigen het doet het bestuur goed dat u deze dag naar de ALV hebt willen
komen om ons bij te staan in soms wat roerige tijden.
Wij proberen altijd een verstandige bestuurskeuze te maken wat niet altijd meevalt.
Gelukkig heeft onze rots in de branding Ries Kamhoot van opvang Soesterberg zich
beschikbaar gesteld als bestuurslid.
Hij zal zich vooral, samen met Rine, bezig houden met waar hij goed in is, het
opvangen en plaatsen van fretten.
Nu zijn opvang verbouwd is kan hij weer meerdere fretten opvangen en Rine
ondersteunen.
Afgelopen jaar 2019 was weer een erg druk jaar met nieuwe TOA’s, lab-fretten,
evenementen en computertechnieken.
Onze TOA’s ontlastten onze opvang zodat de nieuwelingen weer konden worden
opgevangen.
Bij de evenementen viel Animal-Event weg door wijzigingen van de organisatie en
kwam de Valkerij-Beurs er bij. Verder worden wij ook gevraagd bij diverse
dierenambulances om lezingen over de fret te geven zodat het personeel beter is
geïnformeerd en met meer zelfvertrouwen een fret hanteert.
Op het computervlak zagen wij een perfect werkende site met opvangdata-base en
een nieuw samenwerkingsverband met ZOO-Plus als leverancier van dierbenodigdheden.
Onze facebookpagina “Vrienden van Frettig Gestoord” is uitgegroeid tot een site met
meer dan 500 leden, kortom onze populariteit neemt toe!
Wij proberen beginnende frettenliefhebbers te koppelen aan wat meer ervaren leden
van de vereniging zodat ze een wel bewuste keuze maken wanneer ze een fret gaan
aanschaffen. Vooral het meemaken van fretten bij iemand thuis geeft een goed beeld
hoe een fret zich gedraagt en hoe ze kunnen worden gehuisvest.
Met de opvangfretten gaat het gelukkig goed, onze opvang weet alles nog te
plaatsen, zelfs als het een nerts betreft!
Onze beursfretten groep is weer compleet en ook de vrijwilligers staan te popelen in
hun nieuwe outfit voor komende evenementen.
Hopelijk gaat ook het Coronavirus snel weer verdwijnen want dit virus is net als de
Corona van vroeger slecht voor de luchtwegen, maar toen was het een sigaar!!

Rob Blom
Secretaris

