
Uitnodiging	  
Landelijke	  Bijeenkomst	  Dierenhulpverlening	  	  

18	  april	  2015	  –	  De	  Fabrique,	  Utrecht	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

Betreft:	  uitnodiging	  voor	  Landelijke	  Bijeenkomst	  Dierenhulpverlening	  
Als	  belangrijke	  ‘schakel’	  binnen	  de	  dierenhulpverlening	  sector	  willen	  wij	  u	  als	  Stichting	  
DierenLot	  graag	  uitnodigen	  om	  aanwezig	  te	  zijn	  op	  onze	  Uitnodiging	  Landelijke	  Bijeenkomst	  
Dierenhulpverlening	  	  

Tweemaal	  per	  jaar	  organiseren	  wij	  deze	  dag	  voor	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  van	  alle	  
dierenhulporganisaties	  in	  Nederland.	  Maar	  ook	  dierenartsen,	  assistenten	  en	  bijvoorbeeld	  
medewerkers	  van	  de	  (dieren)politie	  zijn	  van	  harte	  welkom.	  

Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  nog	  ca.	  	  80	  plaatsen	  beschikbaar.	  	  	  

Voor	  aanmelden,	  maak	  gebruik	  van	  de	  link	  op	  onze	  website:	  
www.dier.nu	  >	  voor	  organisaties	  >	  landelijke	  bijeenkomst	  dierenhulpverlening	  >	  aanmeldlink	  
	  
Of	  stuurt	  u	  een	  email	  naar	  dierenorganisaties@dier.nu	  	  met	  de	  volgende	  informatie:	  
a)	  aantal	  personen	  	  
b)	  namen	  van	  de	  personen,	  incl.	  naam	  organisatie	  

Highlights	  	  dagprogramma	  	  
Meer	  dan	  20	  bijeenkomsten	  en	  presentaties,	  onder	  andere:	  
Ezelleed	  en	  ezelliefde	  -‐	  door	  Stg.	  Ezelshoeve	  
Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  vleermuizen	  -‐	  door	  Vogelklas	  Karel	  Schot	  
De	  fret,	  een	  echt	  huisdier	  –	  door	  Stg.	  Frettig	  Gestoord	  
Opvang	  en	  verzorging	  van	  ganzen	  –	  door	  Stg.	  Akka’s	  Ganzenparadijs	  
Opvang	  en	  verzorging	  van	  egels	  –	  door	  Stg.	  Egelopvang	  Boskoop	  
Vroegcastratie	  bij	  kittens	  –	  door	  dierenasiel	  Bommelerwaard	  
Medische	  problematiek	  rondom	  malafide	  hondenhandel	  –	  door	  dierenarts	  R.	  Jassies	  
Dierenvakbond	  in	  oprichting	  –	  door	  Lenie	  ‘t	  Hart	  
De	  Positieflijst	  –	  door	  P.	  Bours	  van	  Ministerie	  van	  EZ	  
De	  Dierenpolitie	  –	  door	  A.	  Duijnker	  van	  Dierenpolitie	  Noord	  Holland	  
Amivedi	  voor	  vermiste	  en	  gewonde	  huisdieren	  –	  door	  Amivedi	  
Katten	  en	  schuildozen	  –	  door	  R.	  van	  der	  Leij	  
Vogelcentra	  in	  Nederland,	  wat	  doen	  ze	  en	  wat	  wordt	  er	  van	  hen	  verwacht	  –	  door	  Vogelasiel	  Naarden	  
	  



De	  Ned.	  Federatie	  van	  Dierenopvang	  Organisaties	  –	  door	  T.	  Veenstra	  
Veilig	  op	  weg	  –	  door	  J.	  Koostra	  van	  Veilig	  Verkeer	  Nederland	  
Niet	  professioneel	  werken	  is	  niet	  van	  deze	  tijd	  –	  door	  Federaties	  Dierenambulances	  Nederland	  
Uitleg	  over	  de	  zeer	  succesvolle	  fondsenwervende	  actie	  “Man	  met	  kat	  kalender”	  –	  door	  Stg.	  
Dierenasiel	  Sliedrecht	  	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  
Onderwerpen	  bij	  verschillende	  Ronde	  tafel	  bijeenkomsten,	  om	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen:	  
Een	  erfenis,	  wat	  nu?	  
Agressiviteit	  naar	  Dierenambulancemedewerkers	  
Tips	  over	  fondsenwervende	  events	  
Hoe	  optimaliseer	  je	  het	  resultaat	  van	  de	  kledingactie	  
Het	  Nationaal	  Keurmerk	  Dierenambulances	  
Tips	  voor	  fondsenwervende	  events	  voor	  kleinere	  organisaties	  
Kortom,	  een	  vol,	  leuk	  en	  bovenal	  erg	  boeiend	  programma.	  	  	  

Verdere	  specificaties	  

Datum:	  zaterdag	  18	  april	  2015	  
Locatie:	  
Evenementenlocatie	  De	  Fabrique,	  
Westkanaaldijk	  7	  
3542	  DA	  UTRECHT	  (industrieterrein	  Lage	  Weide,	  5	  min.	  van	  A2)	  
	  
	  

TOEGANG	  IS	  GRATIS	  	  voor	  medewerkers	  en	  vrijwilligers	  van	  dieren(hulp)organisaties	  in	  Nederland,	  
inclusief	  gratis	  lunch	  en	  gehele	  dag	  koffie/thee/fris.	  	  Parkeren	  gratis.	  
	  
Dagprogramma:	  	  start	  09.30	  uur	  en	  eindigt	  ca.	  16.00	  uur.	  	  	  

	  
Attentie:	  Aanmelden	  kan	  tot	  en	  met	  	  11	  april	  2015.	  (vol	  =	  vol)	  
	  
Graag	  tot	  ziens	  op	  de	  Landelijke	  Bijeenkomst	  Dierenhulpverlening	  op	  18	  april	  2015	  in	  De	  Fabrique	  te	  
Utrecht.	  

Hartelijke	  groet,	  
Stichting	  DierenLot	  

Esther	  Keijning	  Schut	  &	  Sander	  van	  Hesteren	  
Organisatie	  Landelijke	  Bijeenkomst	  Dierenhulpverlening	  


