
 

             Jaarverslag 2018        

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2018. 2018 

stond in het teken van bezinning, herinrichting en het herdefiniëren van de focus. 

 

Directe aanleiding hiervoor is het aftreden van een bestuurslid die het zwerfkatten project 

van Stray-AFP heeft meegenomen. Hierdoor ontstond er zowel een hiaat in de 

bestuurscapaciteit als een ingrijpende verandering in de activiteiten portefeuille van Stray-

AFP. 

 

Stray-AFP heeft ingezien dat hoewel de aanleiding een negatieve ontwikkeling was het ook 

kans bood om de organisatie in zijn totaliteit tegen het licht te houden en de activiteiten in 

het verleden te evalueren en opnieuw een focus te bepalen. 

 

Eerste vereiste was het formeren van een nieuw kundig bestuur. Bovendien heeft de 

organisatie zich aangemeld bij CBF en heeft op 29-6-2018 te horen gekregen dat erkenning 

een feit was. https://www.cbf.nl/organisatie/stray-animal-foundation-platform 

 

In 2018 zijn de volgende personen toegetreden tot het bestuur: 

 

 

Saskia van der Made secretaris 

 

Marieke Hoffmann secretaris 

 

Petra de Vries Websitebeheer 

https://www.cbf.nl/organisatie/stray-animal-foundation-platform
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Raoul Manraj 

 

Communicatie 

 

Samen met voorzitter Isabelle Sternheim vormden zij vanaf november 2018 het nieuwe 

bestuur. 

 

Ten aanzien van focusbepaling is in 2018 met het nieuwe bestuur het volgende besloten: 

• Contact met aangesloten stichtingen moet worden vernieuwd en verbeterd 

• Er zal een adviesraad worden opgericht die bestaat uit afgevaardigden vanuit de stichtingen. 

• Er zal in 2019 worden gekeken hoe het imago van het zwerfdier verbeterd kan worden en op 

welke manier de kwaliteit van de zwerfdierenstichtingen verbeterd kan worden of in ieder 

geval inzichtelijker gemaakt kan worden naar de consument 

• De website zal worden aangepast in 2019 

• Samenwerking met andere stakeholder zal worden geïntensiveerd. 

• Focus zal vooral liggen op de stichtingen in Nederland en de zwerfdieren die vanuit andere 

landen naar Nederland komen. 

2019 zal in het teken staan van uitvoering van bovenstaande punten. 


