
 

             Jaarverslag 2016         

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2016.  

In dit jaarverslag zijn tevens de activiteiten van Zwerfkatten Nederland opgenomen. 

Dit project is een initiatief van Stray-AFP en wordt gecoördineerd en ondersteunt 

door Stray-AFP. 

 

Het gehele jaar 2016 is hard gewerkt door Zwerfkatten Nederland, zowel stuurgroep 

als werkgroep leden aan het realiseren van een TNR-handboek voor Zwerfkatten. 

Het TNR-handboek bestaat uit drie delen; organisatorisch (inclusief cijfers, wettelijke 

bepalingen en regelgeving), de TNR-acties (voorbereiding, overleg stakeholders, 

logistiek TNR-acties, feitelijke vangacties en opvang en het socialiseren, terugzetten 

of herplaatsen van wilde en verwilderde katten en kittens) en een veterinair deel 

voor de met TNR-startende dierenartsen (met specifieke aandachtspunten voor de 

veterinaire aspecten van TNR-zwerfkatten). 

 

      Januari 2016 

Stray-AFP heeft een lijst opgesteld van alle zwerfkattenorganisaties in Nederland, 

zowel van organisaties die actief zijn met TNR, als die actief zijn in de opvang van 

zwerfkatten en zwerfkittens. 

 

      Februari 2016 

21 februari – Stuurgroep vergadering Zwerfkatten Nederland  

Op 21 februari is de stuurgroep Zwerfkatten Nederland bij elkaar gekomen voor een 

overleg. In deze vergadering zijn met unanieme stem de definities vastgesteld van 

zwerfkat, TNR en de term neutralisatie (als vervanger van de term castratie & 

sterilisatie). Er zijn vijf werkgroepen ingesteld die zich met een specifiek gebied op 

het terrein van TNR bezighouden; werkgroep TNR-handboek, werkgroep veterinair, 

werkgroep communicatie, werkgroep database en werkgroep wettelijke verankering.  

 

22 februari – Gesprek over Zwerfkatten Nederland in Houten 

Op 22 februari vond er een gesprek plaats rondom het project Zwerfkatten 

Nederland met de KNMvD in het hoofdkantoor van de KNMvD in Houten en de 

gewenste betrokkenheid van de KNMvD in dit project.   

29 februari – Nieuwsbrief Stray-AFP  

Op 29 februari verschijnt de eerste nieuwsbrief van Stray-AFP van 2016.  

 

      Maart 2016 

11 maart – oprichting communicatiecommissie Zwerfkatten Nederland 

Isabelle heeft een afspraak met Look Boden, bestuurslid van stichting Superkatten. 
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Er wordt een start gemaakt met de communicatiecommissie voor het project 

Zwerfkatten Nederland en Look wordt gevraagd toe te treden tot deze commissie. 

 

13 maart – Huishondbeurs 

Isabelle is aanwezig namens Stray-AFP op de Huishondbeurs en neemt zitting in een 

discussiepanel over o.a. de beschikbare kanalen van de aanschaf van honden.  

 

 
 

18 maart – Bezoek Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

Op 18 maart vond een rondleiding plaats bij Stichting Zwerfkatten Rijnmond. 

 

19 maart – Bespreking geschikt kattenvoer voor vangacties  

Op 19 maart is een eerste gesprek geweest met Stray-AFP rondom de ontwikkeling 

van specifiek kattenvoer met Woof4all wat specifiek geschikt is voor TNR-vangacties 

van katten.  

 

28 maart- Zwerfdieren Festival 

Op 28 maart staat de 5de editie van het zwerfdieren festival gepland. Helaas moest 

het festival gecanceld worden vanwege zeer slechte weersvoorspellingen en 

windkracht 9, maandenlange voorbereidingen ten spijt.  

     

      April 2016 

16 april - Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening Dierenlot 

Tweemaal per jaar organiseert Stichting Dierenlot deze dag voor medewerkers en 

vrijwilligers van alle dierenhulporganisaties in Nederland. Stray-AFP verzorgt een 

marktkraam voor verkoop van artikelen en het geven van informatie over Stray-AFP 
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en de problematiek van de zwerfdieren. Op deze dag is de Stray-AFP kraam speciaal 

ingericht voor het project Zwerfkatten Nederland. 

 

18 april – Nieuwsbrief Zwerfkatten Nederland 

Op 18 april verschijnt de eerste nieuwsbrief van Zwerfkatten-Nederland van 2016. 

 

20 april – Interview t.b.v. een afstudeerscriptie  

Op 20 april heeft Carien Radstake een interview gegeven die als basis diende voor 

de afstudeerscriptie van twee studenten van de Agrarische Hogeschool in Dronten.  

 

 

      Mei 2015 

Aanvraag gedaan voor een ontheffing voor het terugplaatsen van geneutraliseerde 

(in het kader van TNR) verwildere zwerfkatten.  

 

Met de stichting Zwerfkatten Rijnmond is in mei een veilige en zeer degelijke 

vangkooi met aansluitende vervoersmanden uit-ontwikkeld en in productie 

genomen.  

 

Met student Suzanne Kelder van de Glasgow University is een afstudeerscriptie 

besproken rondom de stand van het aantal zwerfkatten in Nederland. De student is 

begeleid door Stray-AFP tot het verschijnen van haar eindscriptie in september 2016.  

 

31 mei – rapport ‘Vat op de Zwerfkat’ door de Raad van Dierenaangelegenheden  

Op 31 mei was Stray-AFP in de persoon van Carien Radstake aanwezig bij de 

presentatie door de Raad van Dierenaangelegenheden (RvD) van het rapport ‘Vat op 

de zwerfkat’ in Den Haag. Met dit rapport adviseert de RvD de minister van 

Economische Zaken rondom de zwerfkattenproblematiek in Nederland.  

 

      Juni 2015 

8 juni –overleg Dierenasiels.com 

Op 8 juni vond een overleg plaats met Intke Voortham van Dierenasiels.com over de 

mogelijke samenwerking met Zwerfkatten Nederland.  

 

15 juni – Nieuwsbrief Stray-AFP 

Op 15 juni verschijnt de tweede nieuwsbrief van Stray-AFP van 2016. 

 

22 juni – Interview tijdschrift Majesteit 
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Isabelle Sternheim wordt geïnterviewd over het Zwerfkatten Nederland project. 

Artikel verschijnt in de maand juli. 

 

23 juni – bijwonen afstudeerpresentatie Dronten 

Op 23 juni heeft Carien Radstake de presentatie van de afstudeerscriptie bijgewoond 

en geëvalueerd op de Agrarische Hogeschool in Dronten.  

 

30 juni – overleg met firma Corton 

Op 30 juni heeft Carien Radstake een overleg gehad bij de firma Corton in Kampen 

om een speciale voor TNR-geschikte vangkooi met aansluitende vervoersmanden in 

ontwikkeling te nemen, die zowel goed hanteerbaar, degelijk en betaalbaar is.  

 

 

      Juli 2015 

Lancering website Zwerfkatten Nederland: http://www.zwerfkatten-nederland.nl/ 

 

2 juli – Erkemeder hondendag en speciale editie zwerfdierenfestival 

Op veler verzoek vindt het zwerfdieren festival alsnog plaats en krijgt een plek op de 

Erkemeder hondendag. Partner is zoals altijd stichting Dierenlot. Het weer was 

wisselend maar het werd een mooie dag. Tevens bleek achteraf dat dit de laatste 

maal was dat wij te gast waren op het Erkemeder hondenstrand. De toenmalige 

eigenaren verkochten het bedrijf aan nieuwe eigenaren die er vanaf 1 januari de 

scepter zwaaien. Helaas bleek het nieuwe beleid erg commercieel en worden er 

prijzen betaald die voor ons niet op te brengen zijn.  

 

http://www.zwerfkatten-nederland.nl/
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12 juli – Gesprek met het ministerie van EZ over het Zwerfkatten project   

Isabelle Sternheim en Carien Radstake zijn op 12 juli op bezoek geweest bij het 

ministerie van EZ. Hier werd het projectplan van Zwerfkatten Nederland toegelicht. 

 

17 juli – Stuurgroep vergadering Zwerfkatten Nederland.  

Op 17 juli kwam de stuurgroep Zwerfkatten Nederland bij elkaar. Het rapport van de 

RDA ‘Vat op de zwerfkat’ is uitgebreid besproken binnen de stuurgroep. Binnen de 

stuurgroep is een gedragscode ontwikkeld voor de deelnemende 

zwerfkattenorganisaties, opdat kwaliteit van de deelnemende 

zwerfkattenorganisaties gegarandeerd is.  

21 juli – Afspraak met WUR over importhonden 

Op 21 juli vond er een afspraak plaats tussen Francesca Nijenhuis, Niels Rensen, 

Carien Radstake en Isabelle Sternheim over de situatie bij emigratie- en adoptie van 

honden uit het buitenland. Stray-AFP werd gevraagd deel te nemen in een 

klankbordgroep ‘risico’s import honden’ met Economische Zaken, de Wageningse 

Univertiteit, het LICG en de universiteit van Utrecht.  

 

24 juli – Overleg Mideva en Dierenclub Nederland 

Op 24 juli is een overleg geweest tussen Mideva en Dierenclub Nederland over het 

te ontwikkelen materiaal rondom informatie en educatiemateriaal over de zwerfkat 

en zwerfhond.  

 

      Augustus 2016 

19 tot en met 22 augustus – Werkreis naar Griekenland (Doris Ark) 
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Isabelle en Carien zijn van 19 t/m 22 augustus op werkbezoek geweest bij stichting 

DORIS - ARK Animal Rescue Kefalonia op het Griekse eiland Kefalonia. Doel van dit 

bezoek is het bespreken van de ondersteuning van Stray-AFP bij een grootschalig 

TNR-project op het eiland. Daarnaast hebben Carien en Isabelle geholpen bij de 

dagelijkse werkzaamheden in het asiel. 

 

 
 

 

Carien Radstake heeft een inventarisatie gemaakt van de Dierenwelzijnsnota’s in 

Nederland.  

      September 2016 

3 september – Kattenvangactie 

Op 3 september heeft Stray-AFP geassisteerd bij een kattenvangactie van een van 

haar aangesloten stichtingen. 

 

15 september – commissie database 

Op 15 september vindt een overleg plaats over het opzetten van een centrale 

database voor het project Zwerfkatten Nederland met de werkgroep database van 

Zwerfkatten-Nederland. 

 

20 september – Bezoek bij stichting Dierenlot 

Op 20 september vindt er een gesprek plaats tussen Jan Krol en Esther Keijning van 

Stichting Dierenlot en Isabelle Sternheim over het gezamenlijk optrekken bij het 
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project Zwerfkatten Nederland en andere activiteiten van Stray-AFP. 

 

20 september – overleg klankbordgroep ‘risico’s import honden 

Op 20 september was Isabelle Sternheim aanwezig bij de klankbordgroep ‘risico’s 

import honden’. 

 

22 september – overleg met Docasoft 

Op 21 september vond er overleg plaats tussen Stray-AFP en Docasoft over de 

mogelijke aanschaf van een TNR-database die ingezet zou kunnen worden bij het 

project Zwerfkatten Nederland. 

 

      November 2016 

7 november – Film Broken Spirit 

Stray is aanwezig op de première van de film ‘Broken Spirit, the Galgo’s Last Run’ 

over het leven van de Spaanse Galgo. 

 

12  november - Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening  

Tweemaal per jaar organiseert Stichting Dierenlot deze dag voor medewerkers en 

vrijwilligers van alle dierenhulporganisaties in Nederland. Stray-AFP verzorgt een 

marktkraam voor verkoop van artikelen en het geven van informatie over Stray-AFP 

en de problematiek van de zwerfdieren. Tevens hebben wij de nieuwste vangkooi 

gedemonstreerd die door Stichting Zwerfkatten Rijnmond ontworpen is. 

 

      December 2016 

Ontheffing voor het terugplaatsen van geneutraliseerde (in het kader van TNR) 

verwilderde zwerfkatten ontvangen (geldig tot en met december 2017). 

 

 

4 december – vergadering Stray-AFP 

Carien Radstake heeft een lijst opgesteld met alle actieve zwerfkattenorganisaties in 

Nederland. Isabelle Sternheim heeft deze organisaties verwerkt in een landkaart op 

de website van Zwerfkatten Nederland.  

4 december – overleg met Woof4all 

Op 4 december vond een overleg plaatst rondom de samenwerking tussen Stray-AFP 

en Woof4all. Specifiek werd de ontwikkeling van het vang-kattenvoer besproken.  

 

9 december – overleg stichting Recife é o Bicho 
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Op 9 december had Isabelle Sternheim een ontmoeting met stichting Recife é o 

Bicho uit Brazilië. Gesproken werd over het opzetten van TNR-projecten in Brazilië. 

Er werden wederzijds tips uitgewisseld. 

 

21 december – overleg stichting Dierenlot 

Op 21 december vond het jaarlijkse overleg plaats rondom de samenwerking tussen 

stichting Dierenlot en Stray-AFP. 

 

23 december – tweede nieuwsbrief Zwerfkatten Nederland 

Op 23 december kwam de tweede nieuwsbrief van Zwerfkatten Nederland uit.  

 

 
 


