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Januari 2011 
De stichtingsvorm is vastgesteld. De site is uitgebreid met een webshop, sms-donaties, acties, 
fotostock, internetkunstveiling etc. Ook is er een supportactie gestart waarbij sponsorloten verkocht 
worden. Tot slot is er een donatie van 9000 vlooienampullen verdeeld.  
 

Februari 2011 
AFP heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen. Hiermee voldoet AFP aan de 
strenge voorwaarden van de ANBI en worden donaties aftrekbaar van het belastbaar inkomen. AFP is 
opgenomen in de nationale schenkingsservice, goede-doelen-lijst en geefgratis.nl.  
 
AFP is in februari gestart met het gebruik van social media: 
Twitter: @afpnl  
Facebook: https://www.facebook.com/afpnl 
Hyves: http://afpnl.hyves.nl/  

LinkedIn: Animal Foundation Platform Group  
Svp het linked in symbool ook invoegen aub…. 

Maart 2011 
De verhalenbundel Oscar de Turk is uitgebracht ter gelegenheid van de aankomende 
eerste Wereld Zwerfdierendag op 4 april. Het boek gaat over dieren die onzichtbaar 
waren, maar nu een naam en een verhaal hebben gekregen. Het boek is gemakkelijk te 
bestellen via de webshop van www.animalfoundationplatform.nl  
 
Het AFP verbindt zich aan de organisatie van de tweede Zwerfhondenconferentie die 
op 24 september 2011 gehouden wordt.  

 
April 2011 
Het eerste evenement is georganiseerd in Amersfoort n.a.v. de eerste Wereld Zwerfdierendag op 4 
april. Het doel van deze dag is dat de hele wereld stil staat bij de miljoenen zwerfdieren op onze 
planeet.  
 
AFP start met een actie om oude mobieltjes in 
te leveren.  
 
Er worden vanuit AFP  fondsen geworven, 
zodat geld gegenereerd wordt voor de 
uitkering van ingeleverde financiële 
projectplannen.  
  
AFP heeft met een stand op het Animal Event 
gestaan 23 april om verdere bekendheid te 
verwerven. 
 
In april is gestart met de vraag en aanbod 
rubriek op de website zodat goederen  

https://www.facebook.com/afpnl
http://afpnl.hyves.nl/
http://www.animalfoundationplatform.nl/
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centraal verdeeld kunnen worden en grote donaties mogelijk zijn. Actieve 
werving hiervoor resulteert in o.a. grote voedseldonaties.  
  
Op de site is gestart met het kennis delen d.m.v. plaatsing van documenten op 

de homepagina van de website en via het internet forum.  
 

Mei 2011 
AFP heeft diverse publicaties in bladen zoals Me and My Dog, Hondenleven, Woeff, Hart voor Dieren 
en Dierengazet i.v.m. het boek Oscar de Turk.  
 
De samenwerking en sponsoring met Pets Place is officieel. Hierdoor geeft Pets Place vier keer per 
jaar aandacht voor zwerfdieren in magazine Lief Dier (opl. 200.000 ex.), worden materiële en 
financiële donaties gegeven en wordt ruimte geboden voor artikelen over aangesloten stichtingen op 
de website van Pets Place.  
 
Er is gestart met een samenwerking tussen AFP, Sanoma en Pets Place met de voorbereiding van een 
speciale uitgave. In deze periode zijn er ook gesprekken geweest met WSPA Engeland en WSPA 
Benelux en is Joy, de hond van de voorkant van Oscar,  postuum onze mascotte geworden in de vorm 
van een cartoon op de AFP kidspagina en op educatiemateriaal.  
 
Alle aangesloten organisaties bij het AFP zijn gevraagd om hun financiële jaaroverzicht in de profielen 
te publiceren. Hierdoor is het transparant wat iedereen doet en waar het geld van binnenkomt en 
waar het aan besteed wordt.  
 
Tot slot zijn er nog samenwerkingsverbanden aangegaan met de Hondenbescherming en heeft AFP 
zich gepresenteerd op het evenement van de open asiel dag op 22 mei in Rotterdam. 
 

Juni 2011 
Er is een samenwerkingsverband aangegaan met de website www.dieren4you.nl en Me and My Dog 
inclusief sponsoring, artikelen over de stichtingen in het blad en aandacht voor zwerfdieren in het 
algemeen.   
 
AFP heeft met een stand gestaan bij de Hondenwandeling in Hellevoetsluis.  
 
Tevens zijn er donaties gedaan van 13.000 kilogram kattenvoer in blik en 
vlooienbestrijdingsmiddelen (geregeld voor ¼ van de inkoopprijs) wat 
allemaal verdeeld is over geïnteresseerd aangesloten stichtingen.  
 
Angelique is uitgenodigd om naar de Global Women’s Award te gaan in Los 
Angeles in oktober.  
 
De eerste ambassadeurs zijn geworven:  Nederlands hockey international 
Marilyn Agliotti, kunstschilderes en schrijfster Patty Harpenau en schrijfster 
Yvonne Kroonenberg. 
 

Juli 2011 
De Kids-pagina op de website is een feit.  
 
Er is een Spanje-meeting geweest met als doel: betere samenwerking en het uitwisselen van kennis. 
Mooi is dat hier een gezamenlijk transport naar Spanje met drie stichtingen uit is voortgekomen. 

http://www.dieren4you.nl/
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Omdat mensen moeite kunnen hebben met een goed gebruik van social media 
is een workshop georganiseerd voor vrijwilligers van aangesloten stichtingen, 
zodat iedereen social media optimaal kan inzetten voor de stichtingsactiviteiten.  

 
Een eerste financiële donatie van € 1.500,- geschonken door Pets Place wordt feestelijk overhandigd 
in de Pets Place winkel in Utrecht.  
 
Tot slot is er een donatie aan AFP gedaan in de vorm van een V-card (elektronisch visitekaartje) 
geproduceerd voor AFP en is er een Viral geproduceerd voor gebruik voor alle aangesloten 
stichtingen in samenwerking met SOS DOGS Roemenië. 

 

Augustus 2011 
Er zijn twee nieuwe ambassadeurs bijgekomen; schrijfsters Esther Verhoef en Annemarie de Vries-
Postma.  
 
Tot slot zijn de ontwikkelingen gestart met het uitrollen van het concept AFP in o.a. Turkije, Duitsland 
en België en is er veel Spaanse documentatie verzameld over wetgeving, actieve stichtingen in 
Spanje en een Spanje-landkaart, waar te zien is waar die stichtingen actief zijn.  
 

September 2011 
AFP heeft er een nieuw bestuurslid bij; Ferdy Jansen.  
 
Ook zijn er nieuwe ambassadeurs geworven zoals Hanny Veerkamp, bekend van de realitysoap op tv, 
en zangeressen Lisa, Amy & Shelley van het Junior Eurovisiesongfestival in 2007 zich gemeld.  
 
Er is een aanvraag gedaan voor sponsoring door het Postcodeloterij, er is weer een voedseldonatie 
van 14.000 kilo gedaan.   
 
AFP heeft mee mogen helpen met het organiseren van de Tweede zwerfhondenconferentie in 
Capelle a/d IJssel. Tijdens deze succesvolle conferentie heeft  AFP een tweede financiële donatie van 
€2.000,- uitgereikt aan Stichting Dierenopvang Bosnië. 
 
Deze maand is de internationale website van AFP, www.animalfoundationplatform.com  de lucht in 
gegaan. De documenten op de website zijn en worden vertaald in het Engels, Spaans, Duits en Turks. 

 

Oktober 2011 
Er is een meeting georganiseerd van de aangesloten stichtingen in Griekenland met als doel een 
nauwere samenwerking en kennisuitwisseling.  
 
Isabelle Sternheim heeft zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Ook deze maand is een nieuwe 
ambassadeur geworden; dierenarts Carstien Dreesman. 
 
De Oekraïne-actie, tegen het massaal vernietigen van zwerfhonden t.b.v. het EK 2012, is gestart met 
massale media-aandacht op tv, contacten met diverse politieke partijen om zoveel mogelijk 
informatie te verstrekken en het publiek wakker te schudden wat er allemaal voorafgaat aan dit 
voetbal spektakel.  
 

http://www.animalfoundationplatform.com/
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Deze maand is informatie verzameld over de wetgeving binnen de EU en op de 
website geplaatst. AFP heeft steun ontvangen van de PvdD en de PVV t.a.v. de 
Oekraïne-actie en er heeft een gesprek plaatsgevonden met Tweede Kamerlid 
Richard de Mos (portefeuilles verkeer, waterstaat en milieu).  

 
Zoals eerder benoemd vond in deze maand de meeting in Los Angeles plaats met managing director 
Cesar Millan over samenwerking, educatieprojecten en herpositionering van zwerfhonden. Ook is in 
L.A. een meeting geweest met Martin Deeley van IACP en met organisatie WIN voor de uitrol van het 
internationale AFP-concept. 
 

November 2011 
Martin Deeley heeft zich gemeld als nieuwe ambassadeur.  
Er is een voedseldonatie gedaan van 14.000 kilo voor de belangstellende stichtingen.  
Er is een Viral gemaakt over het EK in de Oekraïne wat is gepromoot via social media.  
 
Er zijn gesprekken geweest in de Tweede Kamer (PVV, VVD, Partij voor de Dieren) en er zijn 
Kamervragen gesteld met als resultaat dat de motie van de Mos (PVV) tegen bestrijding van mensen- 
en dierenleed in de Oekraïne is aangenomen. Voor meer informatie zie 
www.animalfoundationplatform.nl   
 

December 2011 
Het sponsorschap met Pets Place is verlengd voor het jaar 2012.  
In december zijn er vele acties geweest van dierliefhebbers om de Roemeense euthanasiewet tegen 
te houden.   
 
 
Hartelijke groet,  

 
Het team van Animal Foundation Platform  

http://www.animalfoundationplatform.nl/

