Verslag over 2020
Beste leden,
Op dit moment zitten wij nog midden in een Corona(Covid-19) crisis.
Wij hebben als bestuur dan ook besloten om de ALV uit te stellen tot 24 september
van dit jaar. Onderstaand treft u het werkverslag over 2020 aan en bijgevoegd alle
benodigde stukken.
Het was een moeilijk jaar om in te werken, geen evenementen maar toch vele
aanvragen voor fretten en dat terwijl wij alle voorzorgsmaatregelen moesten treffen.
Hierdoor was het ook moeilijk om belangstellende frettenmensen de juiste informatie
te geven aangezien er de mensen van onze inkijkadressen voorzichtig waren of totaal
geen bezoek wensten, zelfs mijn nieuwe beursfretten hebben nog nooit een beurs
meegemaakt!
Toch was het een leerzaam jaar waarin wij veel gebruik hebben gemaakt van het
internet, zoals b.v. onze nieuwe webshop die door Ries en Rine samen is opgezet en
prima loopt!
Onze opvangen hadden het erg druk vooral door de aanwas van leden die graag hun
favoriete fret wilden hebben. Rine en Ries hebben het er maar druk mee gehad!
Helaas zien wij ook negatieve kanten en deze groeiende belangstelling voor de fret.
Er zijn momenteel allerlei broodfokkers op de markt die er niet voor schromen om
mensen een slecht gesocialiseerde fret te verkopen.
Ook het stoppen van de nertsenfokkerij heeft gevolgen aangezien sommige nertsenfokkers over zijn gestapt op het fokken van fretten met alle gevolgen van dien.
Wij blijven doorgaan met het informeren van mensen en via sociaal media, en
hopelijk weer eens een evenement, want het is slecht gesteld met de kennis over de
fret bij het publiek en ook bij sommige dierenartsen en dierenambulances.
Verder is de oude “Frettenpocket” vervangen door een gloednieuwe uitgave op A5
formaat die als titel heeft “De fret als huisdier” om onze leden te ondersteunen en
iedereen die in fretten geïnteresseerd is.
Financieel hebben wij de zaken nog goed op orde doordat onze penningmeester
Hennie gelukkig aan is gebleven en vanuit zijn huis in Hongarije alles afhandelt.
Verder blijft Dierenlot ons steunen en kunnen wij gebruik blijven maken van de door
hun ter beschikking gestelde dierenambulance.
Op dit moment zijn wij de grootste frettenorganisatie van het land wat ook weer
meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Aangezien de fret nog steeds niet als huisdier is erkend proberen wij de overheid te
overtuigen dat wij de kennis in huis hebben om andere instanties te informeren.
Maar hierover misschien meer in de komende ALV in september.
Rob Blom
Secretaris

