
 

             Jaarverslag 2019         

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stray Animal Foundation Platform over het jaar 2019.   

 

 

      Januari 2019 

29 januari – bestuursvergadering 

 

 

      Februari 2019 

23 februari – Bestuursvergadering  

27 februari – Nieuwsbrief Stray-AFP  

 

      Maart 2019 

19 maart – werkbezoek Stichting Dierenlot  

Nieuwe bestuur is voorgesteld en toekomstige samenwerking is besproken 

20 maart – werkbezoek Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

Nieuwe bestuur is voorgesteld en toekomstige samenwerking is besproken 

21 maart – werkbezoek Dierenbescherming 

Nieuwe bestuur is voorgesteld en toekomstige samenwerking is besproken 

     

      April 2019 

7 april – Bestuursvergadering 

18 april- Hoorzitting Zwerfkatten Zuid Holland 

Vanwege het bezwaarschrift van de Jagersvereniging tegen de TNR activiteiten in de 

provincie Zuid Holland heeft er een hoorzitting plaatsgevonden. 

21 april – Honden paaswandeling 

Wandeling met verschillende honden die via een zwerfdierenstichting een hond hebben 

aangeschaft. 

25 april – Bestuursvergadering 

26 april – Zwerfkatten provincie Zuid Holland overleg 

Naar aanleiding van de hoorzitting over de TNR activiteiten in de gemeente Zuid Holland is 

de verdere strategie besproken met Zwerfkatten Rijnmond die het belangrijkste opvang en 

TNR werk doen voor zwerfkatten in de provincie 

 

 

      Mei 2019 

17 mei – Bestuursvergadering 

23 mei – Werkbezoek Sophia-vereeninging 

Nieuwe bestuur is voorgesteld en toekomstige samenwerking is besproken 
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     Juni 2019 

11 juni – Bestuursvergadering 

24 juni – Bezoek Stichting Zwerfkatten Rijnmond 

Rondleiding en uitleg over de werkwijze 

 

 

      Juli 2019 

 

4 juli – Bestuursvergadering 

11 juli – werkbezoek Dierenbescherming 

Bespreking Fairdog 

23 juli - bestuursvergadering 

 

 

      Augustus 2019 

11 augustus – Heidag Stray-AFP 

Strategie en activiteiten bespreking 

 

     September 2019 

16 september – RVO 

17 september – Fairdog 

Overleg over de toekomstige samenwerking met Fairdog met betrokkenen (stichtingen, DB, 

Sohia-vereeniging, UU, NVWA, Dierenartsen) 

23 september – Fairdog 

Overleg over de toekomstige samenwerking met Fairdog met betrokkenen (stichtingen, DB, 

Sohia-vereeniging, UU, NVWA, Dierenartsen) 

26 september – Bestuursvergadering 

29 september - Fairdog 

Overleg over de toekomstige samenwerking met Fairdog met betrokkenen (stichtingen, DB, 

Sohia-vereeniging, UU, NVWA, Dierenartsen) 

 

      Oktober 2019 

9 oktober – Dierenlot bijeenkomst 

Bespreking zwerfdierensymposium 
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      November 2019  

11  oktober - 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.  

25 november - Fairdog 

Overleg over de toekomstige samenwerking met Fairdog met betrokkenen (stichtingen, DB, 

Sohia-vereeniging, UU, NVWA, Dierenartsen) 

  

 

December 2019 

12 december – Bestuursvergadering 

30 december – overleg Sophia Vereeniging 

Overleg over wet en regelgeving 

 

      

 

Stray in de media 

Stray-AFP heeft publicaties gehad in de Volkskrant, blad van Dierenlod 

 

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, 

radio Flevoland. 

 

Samenwerkingspartners en sponsoren 

In 2019 heeft Stray-AFP intensief samengewerkt met de volgende partijen: 

• Stichting Dierenlot 

• Woof 4 ALL 

• Dierenbescherming 

• Sophia-vereeniging 

• LICG 

• Universiteit van Utrecht 

• KNMvD 

• NVWA 
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• RVO 

• Zwerfdierenorganisaties 

• Zwerfkattenorganisaties 

 

Activiteiten 2020 

2020 zal in het teken staan van samenwerking met Fairdog, zwerfdieren symposium, 

schrijven handboek voor stichtingen, het in kaart brengen van de actuele stand van de 

stichtingen en een telling honden die door zwerfdierenstichtingen naar Nederland zijn 

geïmporteerd. 

 

 

 

 

 


