
 

             Jaarverslag 2017         

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2017.  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. 

 

 

      Januari 2017 

Er hebben een aantal katten overleggen plaatsgevonden en er zijn bezoeken afgelegd bij 

een aantal zwerfkattenorganisaties.  

 

      Februari 2017 

5 februari – Stuurgroep vergadering Zwerfkatten Nederland  

Op 5 februari is de stuurgroep Zwerfkatten Nederland bij elkaar gekomen voor een overleg.  

27 februari – Nieuwsbrief Stray-AFP  

Op 29 februari verschijnt de eerste nieuwsbrief van Stray-AFP van 2017.  

 

      Maart 2017 

20 maart – Nieuwsbrief Stray-AFP 

22 maart – Bezoek Stichting Dierenlot 

 

     

      April 2017 

17 april – Zwerfdieren Festival 

25 april – Bezoek Provincie Groningen in verband met Zwerfkatten  

 

 

      Mei 2017 

13 mei – Stuurgroep vergadering Zwerfkatten Nederland 

Op 13 mei is de stuurgroep Zwerfkatten Nederland bij elkaar gekomen voor een overleg. 

20 mei - 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 en de 

problematiek van de zwerfdieren. Op deze dag is de Stray-AFP kraam speciaal ingericht voor 

het project Zwerfkatten Nederland. 

28 mei – Kattenevenement  

      Juni 2017 

7 juni tm 11 juni – Bezoek Polen 
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Stray-AFP is voor een werkbezoek afgereisd naar Chelm Polen en heeft daar voor de 

gemeente, dierenorganisaties en geïnteresseerden een presentatie gehouden over het 

beheer van zwerfdierenpopulaties. 

 
12 juni – Interview Jonathan 

Interview met Jonathan Blank, een Amerikaanse Filmaker, die bezig is met een film over 

dierenwelzijn in Nederland. Aanleiding van het gesprek is het ontbreken van zwerfhonden in 

Nederland en het artikel dat naar aanleiding van een onderzoek van Hondenbescherming en 

Stray-AFP hierover is verschenen. 

24 juni – Bezoek Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

 

 

      Juli 2017 

 

5 juli – Presentatie Hond in stad 

Presentatie van de Gemeente Amsterdam hoe zij omgaan met hoog risico honden 

21 juli – Gesprek met Annemieke Janson ivm illustraies 

 

 

      Augustus 2017 

24 augustus – Interview met radio Noord Holland over zwerfdieren 
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     September 2017 

7 september – Interview over zwerfkatten voor tijdschrift de Jager 

12 september – Bezoek stichting Zwerfkatten Rijnmond 

25 september – Interview over Zwerfhonden in Nederland 

28 september – Nieuwsbrief Stray Animal Foundaion Platform 

 

      Oktober 2017 

4 oktober – Zwerfkatten Nederland vergadering commissie communicatie 

29  oktober – Zwerfdieren Symposium over juridische kwesties 

Op  29 oktober 2017 vond het Zwerfdieren Symposium plaats met als onderwerp Juridische 

aspecten bij opvang en emigratie van honden en katten uit het buitenland. Het symposium 

was een initiatief van dierenadvocaten Iaira Boissevain en Martina Ensink (Bruggink & Van 

der Velden Advocaten) en zij verzorgden de presentaties. 

 
 

      November 2017  

11  oktober - Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening  
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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.  

25 november - Stuurgroep vergadering Zwerfkatten Nederland 

Op 25 november is de stuurgroep Zwerfkatten Nederland bij elkaar gekomen voor een 

overleg.  

 

December 2017 

20 december – Nieuwsbrief Stray-AFP 

Op 20 december komt de tweede nieuwsbrief van Zwerfkatten Nederland uit. 

21 december – Ooverleg stichting Dierenlot 

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

stichting Dierenlot en Stray-AFP. 

22 december – Donatie van spaarpotten, ansichtkaarten, en boekjes aan het zwerfkatten 

project. 

 

     Ontheffingen Wet Natuurbescherming 

Stray-AFP heeft ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming voor het 

terugplaatsen van geneutraliseerde verwilderde katten aangevraagd bij alle provincies. 

Inmiddels heeft Stray ontheffingen voor de volgende provincies: 

• Drenthe 

• Utrecht 

• Overijssel 

• Gelderland 

• Flevoland 

• Noord Brabant 

• Zeeland 

• Zuid Holland 

 

Stray in de media 

Stray-AFP heeft publicaties gehad in het tijdschrift Majesteit, de jagersvereniging, 

verschillende dagbladen. 

 

Stray-AFP heeft een bijdrage geleverd aan de TV programma’s Hart van Nederland, Editie.nl, 

NOS journaal, NOS jeugdjournaal. 

 

Stray-AFP is te horen geweest met een item over zwerfdieren bij de radiozenders NH radio, 

OSU radio en radio Flevoland. 
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Activiteiten 2018 

2018 zal in het teken staan van reorganisatie en herijking van Stray Animal Foundation 

Platform. Na zeven jaar is de tijd gekomen om te bekijken of focus en activiteiten en 

doelstelling nog kloppen met de recente ontwikkelingen. Gerelateerd aan dit streven ligt het 

voornemen om het bestuur uit te breiden met professionele bestuurders. Dit is een van de 

belangrijkste doelstellingen voor 2018 

Er zal o.a. geëvalueerd worden of webshop vanwege minimale opbrengsten nog behouden 

moet worden, of er wordt doorgegaan met activiteiten die een connectie hebben met de 

Nederlandse zwerfkatten. Verder zal gekeken worden hoe het imago van de buitenlandse 

honden beter  vertegenwoordigd kan worden zodat deze een betrouwbaar alternatief kan 

worden voor de nu veelal via illegale fok en illegale handel geïmporteerde broodfok honden 

vanuit Oost Europa. Hiervoor zal samenwerking gezocht worden met Nederlandse 

stakeholders zoals Dierenbescherming, Raad van beheer, asielen en zwerfdierenstichtingen. 

In 2018 zal Stray zich richten op tevens richten op het gereed maken van de organisatie van 

de nieuwe privacy wet. 

 

 

 

 

 


