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1. Samenvatting
Per 3 mei 2012 heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden binnen Animal
Foundation Platform (AFP). Isabelle Sternheim heeft de voorzittersstok van
Angelique van ’t Riet overgenomen. Ferdy Janse is toegevoegd aan het bestuur
als algemeen bestuurslid. Carien Radstake is medeoprichter van het AFP en
continueert haar bestuursfunctie als secretaris. Carien vervult voorlopig ook de
functie van penningmeester, totdat zich een vierde bestuurslid meldt die deze
taak wil vervullen.
Met de bovengenoemde wijziging in het bestuur is besloten het beleid van het AFP
te evalueren en op punten te herbezien. Het imago van AFP verdient aandacht en
voor een aantal van de aangesloten stichtingen was de toegevoegde waarde van
AFP niet meer helder, deels omdat we niet aan de gewekte verwachtingen konden
voldoen. Om te verduidelijken wat het huidige bestuur wil en hoe zij de rol van
AFP ziet, is dit plan 2012 geschreven.
De bestuursleden van het AFP hebben sinds de oprichting hard gewerkt, maar uit
feedback van enkele stichtingen is gebleken dat niet altijd helder is waar AFP
voor staat en gaat. Deze feedback zorgt voor een duidelijke beschrijving van de
activiteiten van het AFP en geeft aan waar voor ons de prioriteiten liggen.
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2. Missie en doelstelling AFP
Animal Foundation Platform (AFP) is een onafhankelijk platform voor stichtingen
die zich inzetten voor zwerfhonden en zwerfkatten in het buitenland. AFP is in
oktober 2010 opgericht. De doelstelling van het Animal Foundation Platform is
het creëren van een nauwe samenwerking tussen stichtingen welke zich
bezighouden met de zwerfdierenproblematiek. Op deze manier worden de
aanwezige kennis, de financiële middelen en hulpgoederen optimaal gebruikt om
het welzijn van zwerfdieren te vergroten en wordt er een efficiënte bijdrage
geleverd aan oplossingen ter plaatse.
AFP zet zich in door het ondersteunen van buitenlandse asielen en
zwerfdierorganisaties, door het aanbieden van educatie en educatiemateriaal,
door het ondersteunen van sterilisatieprojecten en het helpen van zwerfhonden
en –katten in nood. Om tot structurele en duurzame oplossingen te komen voor
de zwerfdieren problematiek stimuleren wij de CNVR aanpak (collect, neuter,
vaccinate & return).
AFP heeft als missie:
1. het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die zich bezig
houden met zwerfdieren (het effect van het totaal is groter dan de
optelsom van de individuele organisaties),
2. het bieden van praktische hulp aan alle deelnemende organisaties door het
geven van informatie, uitwisselen van kennis, kunde, materialen en
financiële middelen
3. het geven van bekendheid aan het zwerfdierenprobleem door middel van
lokale, regionale en mondiale acties,
4. het bundelen van de krachten, zodat de aangesloten zwerfdieren
organisaties samen sterker staan dan alleen.
Financiële doelstelling
Door stichtingen te verbinden willen we meer synergie bereiken bij sponsors en
donateurs. Immers door gezamenlijke inkoop en aanvraag van steun en
sponsoring bij derden (bedrijven diervoeding, artsen) kunnen we de financiële
steun en steun in natura koppelen en verdelen onder alle belanghebbenden.
Focus
De focus van AFP ligt bij CNVR en bij educatie. Wetenschappelijke studies
hebben aangetoond dat CNVR de meeste effectieve methode is als het gaat om
het duurzaam terugdringen van zwerfdieren populaties. CNVR staat voor Collect
(verzamelen), Neuter (steriliseren), Vaccinate (vaccineren) en Return
(terugplaatsen). In een rapport over CNVR uit 1990 door de WHO en de WSPA
wordt gesteld dat CNVR het meest effectief is wanneer er sprake is van:
•
•
•

Sterilisatie (tenminste 70 % van de vrouwtjesdieren)
Educatie (verantwoord huisdierbezit, fokken, dumpen)
Registratie (identificatie van zowel eigenaar als dier)
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Animal Foundation Platform ondersteunt stichtingen door:
• het leveren van informatie en educatie materiaal
• het geven van advies hoe men het beste CNVR projecten kan opzetten
• het honoreren van financiële donatie aanvragen
• het delen van haar netwerk van relaties en vrijwilligers.
Door het overnemen van de Animal Medical Care Foundation (AMCF) is de
doelstelling buitenlandse opvangcentra te willen ondersteunen met
medicijnen, medische hulpmiddelen en aanverwante zorgartikelen (o.a.
speelgoed) toegevoegd.
Om meer te kunnen doen op het gebied van de concrete financiële ondersteuning
zijn middelen nodig. Hierom zal er in 2012 meer aandacht gegeven worden aan
het werven van donateurs en fondsen.
Toen AFP in 2010 opgericht werd was het idee om zich te concentreren op
Nederlandse zwerfdierenorganisaties die in het buitenland werkzaam zijn.
Inmiddels hebben zich via de Nederlandse stichtingen allerlei buitenlandse
zwerfdieren stichtingen gemeld met de vraag of zij lid kunnen worden van ons
netwerk. Daar de belangrijkste doelstelling van AFP verbinden is, zijn wij van
mening dat wij de deur ook open moeten zetten voor buitenlandse stichtingen.
Dit heeft onder andere tot gevolg dat wij onze internationale en Engelstalige site
aan het uitbreiden en verbeteren zijn.
Om reden van duidelijkheid in het internationale veld is besloten de werknaam
van de stichting te wijzigen van Animal Foundation Platform naar Stray Animal
Foundation Platform. Wij willen bij onze acquisitie en fondsenwerving in een
oogopslag duidelijk maken dat wij staan voor de zwerfdieren en niet voor dieren
in het algemeen. Uiteraard blijft de naam AFP de officiële naam maar wordt het
woord Stray toegevoegd met name wanneer het internationale communicatie
betreft.
Het AFP is alle actieve vrijwilligers van de vele stichtingen bijzonder dankbaar
voor de ongelofelijke inzet en moeite die gegeven wordt om de buitenlandse
zwerfhonden en -katten te helpen.
Het AFP heeft niet de pretentie de oplossing voor het zwerfdierenprobleem in
handen te hebben en wil de schijn als zou AFP het zwerfdierenprobleem kunnen
oplossen absoluut niet wekken. Wel wil het AFP alle mogelijke moeite doen om
de stichtingen die in het praktijkveld staan, maximaal ondersteunen.
Het AFP wil een overkoepelende organisatie zijn, maar is niet de spreekbuis van
alle aangesloten stichtingen. Elke stichting heeft uiteraard een eigen identiteit die
gerespecteerd wordt.
Wat AFP expliciet niet doet is het bemiddelen in adopties van buitenlandse
zwerfhonden en/of financieel ondersteunen van de opvang van buitenlandse
zwerfhonden. Wij zijn er van overtuigd dat oplossingen in het land van herkomst
gezocht moeten worden en concentreren ons dus op CNVR, registratie en
educatieprojecten. Wel bieden wij de aangesloten organisaties ons netwerk en
communicatiekanalen aan indien zij voor bovenstaande situaties ondersteuning
zoeken.
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