
 

 

Verslag over 2021 

 
 

Beste leden, 

 

Afgelopen jaar zijn wij allemaal uit een diep “Corona” dal gekropen en zachtjes aan 

begint alles weer op te starten, evenementen, inkijkadressen en ook het plaatsen gaat 

goed. 

Onderstaand treft u het werkverslag over 2021 aan en bijgevoegd alle benodigde 

stukken. 

 

Het was een vreemd jaar waarin de opvang het wel erg druk had maar buiten 

eigenlijk weinig gebeurde doordat er nog steeds geen evenementen waren. Veel 

mensen waren op zoek naar een huisdier omdat ze thuis moesten werken of 

studeren. 

Ook kregen wij regelmatig verzoeken van bladen en kranten om een interview te 

geven over fretten die nu zo erg in trek waren. 

Uiteraard vinden wij het leuk om de fret te promoten maar het nadeel is dan weer 

de negatieve aandacht omdat niet iedereen geschikt is voor een fret waardoor deze 

vaak weer terug in de opvang komt. 

 

Het was een jaar met een warme nazomer met veel natuurbranden in diverse landen. 

Vooral Australië waar ons voormalig bestuurslid Stephenie Baas woont, heeft het 

zwaar te voorduren gehad. 

 

Onze webshop werd vernieuwd en Ries was er maar druk mee om alles soepel te 

laten draaien.  

 

Opvang Soesterberg verhuisde naar Oude Pekela waar men nog druk aan het werk is 

om de opvang weer open te krijgen. 

Onze Rine kondigde aan te willen gaan stoppen met het opvangen van fretten 

waardoor het bestuur aan de slag moest om een nieuwe vorm van opvangen te 

creëren. Hiertoe zijn we op zoek gegaan naar asiels die bereid zijn om fretten op te 

gaan vangen, dit natuurlijk in nauwe samenspraak met ons. 

Gelukkig waren er ook diverse leden bereid om ons te ondersteunen met de opvang. 

 

Financieel liep alles gelukkig prima en waren er geen grote uitgaven waar onze 

penningmeester Hennie wakker van lag. 

 

Eigenlijk veranderde er dat jaar niet veel en toch zijn er veranderingen uit voort 

gekomen die wij dit jaar vorm willen gaan geven. 

 

 

Rob Blom 

Secretaris 


