
 
 

Beleid bestuur 2022. 

 
De vereniging bestaat nu bijna een kwart eeuw. 

 

We krijgen een steeds grotere belangstellingen waardering voor onze vereniging in 

het land en daar zijn we heel trots op maar dat brengt wel met zich mee dat er 

steeds meer werk verzet moet worden.  

Daarom hebben we dit jaar besloten om ons verenigingsblad niet 4x maar 3x per jaar 

uit te geven. Het blad waar wij met heel veel plezier aan werken willen we wel in 

een kwaliteit kunnen leveren waar we achter kunnen staan, maar dit bracht te veel 

werk met zich mee. Daarom hebben wij nu dit besluit moeten nemen. 

 

 

Blij zijn wij met twee nieuwe bestuursleden, Isuara van der Horst en Jurissa ter Haar. 

Wij hopen dat ze wat verjonging en nieuw elan kunnen brengen in een ouder 

wordend bestuur. 

 

Dit jaar willen we ons gaan inzetten om het opvangen van fretten wat breder te 

trekken in Nederland. Er moeten meer organisaties komen die zich ingaan zetten 

voor het opvangen van fretten. Op dit moment is dierenasiel Amersfoort gestart met 

het opvangen van fretten en wij zullen ze gaan begeleiden in dit traject. 

 

Ook dit jaar gaan we proberen om een cursus op te gaan starten in het houden van 

fretten. Dit om andere organisaties te kunnen certificeren.  

 

We hopen dat nu eindelijk dat de evenementen weer op kunnen starten want we 

hebben het erg gemist en onze vrijwilligers staan te popelen om daar bij aanwezig te 

zijn. 

 

Het beleid van de opvang hebben we noodgedwongen moeten wijzigen. IVM de 

capaciteit van de opvanglocaties zullen we minder fretten die door afstand 

aangeboden gaan worden opnemen. We zullen ze verwijzen naar onze facebookpagina 

“Frettig Gestoord Vrienden”. Daar kunnen mensen dan zelf bemiddelen met een nieuw 

baasje. Alleen schrijnende gevallen zullen wij opnemen. Het welzijn van de fret blijft 

altijd voorop staan. We willen ons wel in blijven zetten voor het herplaatsen van ex-

LAB fretten. 

 

 

Daarnaast blijven we op zoek naar een nieuwe penningmeester die Hennie kan 

ondersteunen en op termijn kan gaan vervangen. 

 

 

Rine Oddens 

Voorzitter 

 


