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1. Management samenvatting  

De basis van de activiteiten van de NVD is gebaseerd op drie pijlers: Belangenbehartiging, 

Kwaliteitsbewaking en Bevorderen van de gezamenlijkheid. Daarnaast is eind 2015 het toekomstplan 

2016 – 2020 in de Algemene Ledenvergadering aangenomen.  

De visie van de NVD in dit toekomstplan is als volgt gedefinieerd: 

NVD dierentuinen staan bekend als kwaliteitsdierentuinen door te 

inspireren tot liefde en respect voor de natuur.  

In dit toekomstplan zijn vier strategieën vastgesteld, die passen binnen de drie pijlers en waar de NVD 

zich de komende jaren op gaat richten. Het is een levend document, waarbij de mogelijkheid bestaat de 

prioriteiten aan te passen aan de gewijzigde actualiteit. 

De vier strategieën zijn als volgt geformuleerd: 

1. Het NVD ‘merk’ is geladen en wordt gecommuniceerd door een doelgroep gerichte 

benadering 

2. De NVD leden inspireren tot duurzaam handelen door action leader te zijn op 

duurzame bedrijfsvoering 

3. De NVD leden zijn koploper op het gebied van diermanagement door gebruik te 

maken van nieuwe inzichten en ontwikkelingen 

4. De NVD leden onderbouwen de toegevoegde waarde door toegepast 

wetenschappelijk onderzoek naar dierenwelzijn en mentaliteitsverandering bij 

bezoekers 

 

In 2018 zijn de volgende activiteiten opgestart en uitgevoerd: 

 Herijking toekomstvisie opgestart. 

 3e NVD Wetenschappelijk Symposium georganiseerd in samenwerking met diverse 
universiteiten. 

 Uitvoeren Wetenschappelijk Onderzoek i.s.m. diverse universiteiten. 

 De duurzame bedrijfsvoering is verankerd in de organisaties van onze leden (Green Key of 
ISO). 

 Interne visitaties geprofessionaliseerd, herziening opgestart (met name m.b.t. dierenwelzijn en 
veiligheid). We leggen de lat hoger dan standaard eisen vanuit de wet en EAZA guidance, met 
als doel om tot de kwalitatief beste dierentuinen te behoren. Een bijeenkomst van de 
expertpool visitaties is georganiseerd. Gezocht wordt naar meer objectieve criteria voor de 
invulling van de visitaties. 

 Stakeholdermanagement mede m.b.v. externe lobbyist: bezoek politiek, contacten met 
beleidsmakers zowel op landelijk als op Europees niveau. 

 Wet en regelgevingscommissie is actief betrokken bij de herziening van Animal Health 
Regulation (EU law). 

 Gezamenlijk opzetten Arbo protocollen. 

 Discussie opgestart m.b.t. diertransacties op lange termijn. 

 Toolkit op ledensite gepubliceerd. 
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2. Feiten en cijfers van 2018 

Het directieverslag 2018 van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen omvat een beknopte 

weergave van wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. Bij de opbouw van het verslag is uitgegaan van de 

drie kernactiviteiten van de NVD,  te weten belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het 

bevorderen van de gezamenlijkheid. Het verslag begint met de feitelijkheden van bestuur en leden en 

eindigt met een toelichting op de jaarrekening. De jaarrekening is digitaal toegevoegd. 

 

Bestuur NVD 
 

Samenstelling en zittingsduur leden 

In 2018 bestond het bestuur van de NVD uit drie personen:  

Naam Functie Datum 

Marc Damen 
Erik Zevenbergen 

 (voorzitter en dieraangelegenheden) 
(voorzitter) 

Van 20/12/2012 tot en met 19/12/2018 
Vanaf 19/12/2018 

Rob Huppertz  (secretaris)  vanaf 23/11/17 
John de Hoon  (penningmeester)  Vanaf 23/11/17 

 

De bestuursfuncties worden voor een periode van 3 jaar vervuld en kunnen twee maal worden 

verlengd. Op dit moment is het wisselrooster als volgt: 

Naam Datum intreden Datum uittreden 

Erik Zevenbergen 19/12/2018 19/12/2021 (eerste termijn) 
Rob Huppertz 26/11/2015 26/11/2021 (tweede termijn) 
John de Hoon 23/11/2017 23/11/2020 (eerste termijn) 

   

Bestuursvergaderingen 

In 2018 heeft het  bestuur 3 keer vergaderd, in maart, mei en november.  
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Leden 
 

Samenstelling 

Sinds 1 januari 2018 bestaat de NVD uit 14 leden. De samenstelling van de NVD is als volgt: 

 

Apenheul, Apeldoorn 
AquaZoo Friesland, Leeuwarden 

DierenPark Amersfoort 
Dierenrijk, Nuenen 

Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
Dolfinarium Harderwijk 

GaiaZOO, Kerkrade 
Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem 

ARTIS, Amsterdam 
Ouwehands Dierenpark Rhenen 

Safaripark Beekse Bergen, Hilvarenbeek 
Vogelpark Avifauna, Alphen a/d Rijn 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 
ZooParc Overloon 

 

Tijdens de vergadering van 19 december 2018 werd bekend gemaakt dat het Dolfinarium het 

lidmaatschap met ingang van 1 januari 2019 zou beëindigen.  

Ledenvergaderingen 

De Algemene Ledenvergaderingen van de directies hebben 2 keer plaatsgevonden, in  juni in 

DierenPark Amersfoort en in december in ARTIS.  

 

NVD bureau 
 

In 2018 bestaat het NVD bureau uit 1.6 FTE en drie medewerkers:  

Naam Functie  Datum in-uit dienst 

Marielle van Aggelen directeur Vanaf 1/11/06 tot 1/12/18 
Lisette de Ruigh directeur Vanaf 1/12/18  

Patricia ter Maat coördinator kennis en leden  Vanaf 15/2/16  
Lillian van der Kamp officemanager Vanaf 15/2/17  
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3. Belangenbehartiging 

Om de belangen van de NVD leden te behartigen, neemt de NVD deel aan onderstaande gremia. 

Daarnaast onderhoudt de NVD nauwe contacten met het Ministerie Landbouw (LNV) zowel 

rechtstreeks vanuit het NVD bureau als via de Werkgroep Wet- en Regelgeving.  

• Sectorbijeenkomsten AHR 

• IUCN Participantenraad 

• Gastvrij Nederland 

 

EAZA  
Binnen EAZA is de NVD vertegenwoordigd in de Council en de National Association Committee en via 

de leden in diverse andere commissies.  

Werkgroep Wet- en Regelgeving 
In het kader van de belangenbehartiging, overlegt de Werkgroep Wet- en Regelgeving samen met de 

directie van de NVD regelmatig op ambtelijk niveau met het Ministerie van Economische Zaken, RVO 

of de NVWA.  

4. Kwaliteitsbevordering 

 

Toekomstvisie  
In 2018 is er start gemaakt met een herijking van de toekomstvisie van de NVD ingezet. De visie van de 

NVD 2016-2020 ziet er vooralsnog als volgt uit: 

De NVD leden staan bekend als kwaliteitsdierentuinen door te 

inspireren tot liefde en respect voor de natuur 

In 2019 zullen directies de visie verder vorm geven en in onderling overleg nader concretiseren. 

Visitaties 2018 
In 2018 hebben de volgende visitaties Dierenwelzijn en Veiligheid plaatsgevonden: AquaZoo 

Friesland, DierenPark Amersfoort, Diergaarde Blijdorp, GaiaZOO en WILDLANDS Adventure Zoo 

Emmen. De rapportages zijn aan het eind van het jaar nog niet allemaal afgerond en worden in 2019 

verder afgewerkt. Het eindresultaat zal aangeboden worden aan de RVO. 
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5. Bevorderen onderlinge samenhang 

Activiteiten werkgroepen  
 

Werkgroep Omschrijving activiteiten Bijeenkomsten in 2018 

Arbogroep 
 

Update Abocatalogus 3 

Curatoren  
 

Kennisdeling diergerelateerde zaken 2 

Commissie 
Diertransacties 

 

Beoordeling diertransacties leden 4 

Educatoren 
 

Educatievisitatie & dierendagactie 1 

Kerngroep Public 
Relations en 

Marketing 

Toekomstvisie NVD 2 

Visitatiewerkgroep 
 

Visitaties Welzijn en Veiligheid 2 

Vrijwilligers 
 

Vrijwilligersoverleg en vrijwilligersdag 2 

Werkgroep Wet- en 
regelgeving 

Wet- en regelgeving aangaande 
dierentuinen. 

2 

 

Harpij 

Zoals ieder jaar heeft Harpij ook in 2018 dankbaar gebruik mogen maken van het legaat met oog op 

bijscholing voor de NVD-dierverzorgers. 

Met het legaat is het voor 5 NVD leden (dierverzorgers) in 2018 mogelijk gemaakt om naar het ICZ 

congres in Argentinië te gaan, zijn 3 lezingen voor Harpij leden betaald en is een bedrag gereserveerd 

voor een voedingswaarden boekje. 

NWWO dier  

De NVD Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek (NWWO dier) bestaat in 2018 uit de volgende 

personen: 

Naam  Omschrijving  Organisatie 

Dr. J. Komen  Associate Professor Animal Breeding and 
Genomics Group 

WUR 

Dr. J.J.M. Pereboom  Chair research committee EAZA KMDA 
Drs. F.E. Rietkerk  Zoölogisch Directeur Apenheul 

Ir. J. Kok  Voorzitter Ouwehands Dierenpark Rhenen 
Drs M. Janse Curator Koninklijke Burgers’ Zoo 

Prof. M.J. Duchateau  Ethology and Welfare  Universiteit Utrecht 
M.M. van Aggelen BSc  Directeur NVD 
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NWWO mens 

De NVD Werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek (NWWO mens) bestaat in 2018 uit de volgende 

personen: 

Naam Omschrijving Organisatie 

Prof. Dr L. Steg  Environmental Psychology  Universiteit Groningen 
(agendalid) 

Dr. T.Bouman Environmental Psychology Universiteit Groningen 
Prof. Dr M. Zeelenberg Economic Psychology  Universiteit Tilburg 

Dr. H. Staats Social and Organizational Psychology  Universiteit Leiden 
Prof. Dr A. Wals Transformative learning for Social 

Ecological sustainability 
WUR 

Ir. J. Kok  Manager Zoologie, onderzoek en educatie  Ouwehands Dierenpark 
Drs. T. Bionda Medewerker kennis en onderzoek Apenheul 

M.M. van Aggelen BSc Directeur NVD NVD 
 

Financiën 

 

Legaat van Duinhoven/Faassen 
 

In de ledenvergadering is afgesproken dat de rente op het legaat Van Duinhoven/Faassen besteed mag 

worden door Harpij aan de dierverzorgers van de NVD tuinen.  

 

Jaarrekening 2018 

 

De jaarrekening is voorgelegd ter controle aan de financiële commissie (Fred Vis, DierenPark 

Amersfoort  en Jeroen Loomeijer, AquaZoo Leeuwarden) en die heeft het bestuur en de directie 

décharge verleend. 

 

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 


