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Voorblad
In 2019 bestaat de Vereniging Politie Dieren- 
en Milieubescherming 100 jaar. In de aanloop 
naar volgend jaar besteden we hier in ieder 
nummer aandacht aan.  
Op de voorpagina van alle vier nummers van 
2018 plaatsen we daarom ook een voorblad of 

Inmiddels worstelen alle bedrijven, verenigingen 
en organisaties met de Algemene verordening 
gegevensbescherming.  
Maar ook de handhaver moet zijn/haar zaakjes 
goed op orde hebben. Inmiddels is Jan Smit veel 
wijzer geworden en hij deelt zijn eerste kennis-
making met ons

Tijdens het Boa-event in 2017 trof Wil Kroon 
bij het koffiepunt een viertal vrouwelijk boa’s 
aan. De gezelligheid spatte er vanaf en op dat 
eerste kennismakingsgesprek volgde al snel 
een afspraak. Reden voor beide dames in onze 
redactie om gezamenlijk op pad te gaan en dit 
viertal eens te bezoeken in hun werkveld.   
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Inhoudsopgave Voor wie is de Vereniging Politie  
Dieren- en Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporings-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders 

evenals beleidsfunctionarissen mogen zich thuis voelen 

bij de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.
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van een oud nummer/oude  
nummers. Deze keer ziet u een 
voorblad met een blauwe steun-
kleur van februari 1969. Het bin-
nenwerk was nog gewoon zwart/
wit. Daarnaast het voorblad van de 
eerste milieu special, verschenen 
in mei 1990.
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In dit nummer veel praktijkzaken en (gelukkig) 
ook weer wat inzendingen van onze leden. De 
onderwerpen zijn divers en zeer interessant 
om te lezen. Wij blijven onze leden vragen 
om praktijkgevallen naar ons te zenden. Het 
mailadres van de redactie kunt u vinden  op 
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Lid of donateur worden?  Maak gebruik 
van het formulier op pag. 24

De redactie plaats in eerste instantie foto’s van leden 

en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of 

die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een 

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen 

met het secretariaat van onze vereniging. 

Privacy (AVG): Hoe en op welke manier wij met uw 

gegevens, geplaatste foto’s en het fotoarchief omgaan 

kunt u lezen op onze website: www.politiedierenen-

milieu.nl    Bij sommige artikelen plaatst de redactie 

foto’s die een illustratief karakter hebben. Overname 

en gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.


