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1. Management samenvatting  

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de herijking van de gezamenlijke visie en missie. Eind 2019 in de 

Algemene Ledenvergadering is deze aangenomen. De visie van de NVD is als volgt gedefinieerd: 

Samen de natuur behouden en herstellen. 

De missie van de NVD is: 

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inspireert en stimuleert 

tot liefde en zorg voor de natuur.  

De leden van de Nederlandse Vereniging van dierentuinen: 

 Streven naar de hoogst mogelijke standaard op het gebied van dierenwelzijn en 

accepteren daarbij geen suboptimale omstandigheden. 

 Hebben een actieve rol in natuurbehoud, door het beschermen van dieren en hun 

leefomgeving, zowel in situ als ex situ. 

 Vertellen het verhaal over de schoonheid en de kwetsbaarheid van de natuur en 

het belang van natuurbehoud, o.a. door natuurbehoud-educatie. 

 Hebben een voortrekkersrol en een voorbeeldrol in duurzame en circulaire 

bedrijfsvoering. 

 

 

Het NVD bureau is vooral de procesbegeleider en voor een deel de lobbyist.  

Dit betekent dat naast afstemming, het werken in projecten een belangrijke werkvorm is om de 

samenwerking tussen de leden vorm te geven. Het bureau is hierin afwisselend de aanjager en de 

ondersteuner. 
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2. Feiten en cijfers van 2021 

Het directieverslag 2021 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 in focusgebieden en thema’s. 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 2021 bestond het bestuur van de NVD uit drie personen:  

Naam Functie Datum 

Erik Zevenbergen (voorzitter) Vanaf 19/12/2018 
Rob Huppertz  (secretaris)  vanaf 26/11/2015 
John de Hoon  (penningmeester)  Vanaf 23/11/2017 

 

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 23/11/2023 (tweede termijn) 

 

Zowel Rob Huppertz als Erik Zevenbergen zijn door de leden unaniem verkozen voor respectievelijk 

een derde en een tweede termijn in het bestuur van de NVD.  

Bestuursvergaderingen 

In 2021 heeft het bestuur meerdere keren vergaderd, zowel digitaal als op locatie.  
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Leden NVD 
 

Samenstelling 

In 2021 bestaat de NVD uit 13 leden. De samenstelling van de NVD is als volgt: 

 

Apenheul, Apeldoorn 
AquaZoo Leeuwarden, Leeuwarden 

ARTIS, Amsterdam 
Beekse Bergen, Hilvarenbeek 

DierenPark Amersfoort 
Dierenrijk, Nuenen 

Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 
GaiaZOO, Kerkrade 

Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem 
Ouwehands Dierenpark Rhenen 

Vogelpark Avifauna, Alphen a/d Rijn 
WILDLANDS Adventure Zoo Emmen 

ZooParc Overloon 

 

Ledenvergaderingen 

De Algemene Ledenvergaderingen van de directies hebben 3 keer plaatsgevonden, in maart, juni en 

november.  

NVD bureau 
 

Vanaf 1 november 2020 bestaat het NVD bureau uit 2 medewerkers (1,6 FTE) 

Naam Functie  

Wineke Schoo directeur 
Patricia ter Maat coördinator 

 

3. Belangenbehartiging 

Om de belangen van de NVD leden te behartigen, neemt de NVD deel aan diverse gremia, bijvoorbeeld 

van IUCN Nederland, De Harpij, etc. Ook worden diverse contacten onderhouden met stakeholders. 

Daarnaast onderhoudt de NVD nauwe contacten met het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), RVO en NVWA zowel rechtstreeks vanuit het NVD bureau als via de 

Werkgroep Wet- en Regelgeving.  
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EAZA  
Binnen EAZA is de NVD vertegenwoordigd in de National Associations Committee (directeur NVD is 

tevens vicevoorzitter hiervan) en via de leden in de Council en 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 Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), de RVO of de NVWA.  

4. Focusgebieden en thema’s 

Toekomstvisie  
In 2019 is de toekomstvisie van de NVD vernieuwd en heeft vorm gekregen in de vorm van een 

strategisch werkplan.  

De NVD houdt zich bezig met de volgende focusgebieden en thema’s: 

                       Focusgebied 
 
Thema 

Wet en regelgeving Kwaliteit Mobilisatie / 
voorbeeldrol 

Dieren (houden en beheer)                 ++              ++                        ++ 
Educatie                  -               +               ++ 
Duurzaamheid                   -               +               ++ 
Natuurbehoud                  -               ±                + 
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Het werkplan van de NVD 2021 bevatte samengevat de volgende activiteiten: 

Focusgebied Thema Wat Wanneer 
Wet en regelgeving Dier  Werkgroep Wet- en Regelgeving Ongoing 
Wet en regelgeving Dier Lobbywerk: politiek, beleidsmakers, 

dierenbeschermingsorganisaties 
Ongoing 
 

Wet en regelgeving Dier Via o.a. EAZA deelname aan National 
Associations Committee 

Ongoing 

Kwaliteit Dier, Educatie Intercollegiale Toetsingen  2e helft 2021  
Kwaliteit Dier Ethisch beleid 2021 
Kwaliteit Dier, Educatie, 

Natuurbehoud, 
Duurzaamheid 

Diverse projecten, onderzoek, 
dierenwelzijn, impact, ondersteunend 
aan beleid + effectiviteit missie 

Ongoing 

Kwaliteit Dier, Educatie, 
Duurzaamheid 

Uitwisseling, Nieuwsbrieven, 
Kennissessies, Congressen 

Ongoing naar 
behoefte 

Voorbeeldrol / 
Mobilisatie 

Duurzaamheid Voorstel volgt  2021 

Voorbeeldrol / 
Mobilisatie 

Natuurbehoud Voorstel volgt 2021 
 

Voorbeeldrol / 
Mobilisatie 

Dier, Educatie, 
Natuurbehoud, 
Duurzaamheid 

Woordvoerderschap  Ongoing 
 
 

Voorbeeldrol / 
Mobilisatie 

Dier, Educatie, 
Natuurbehoud,
Duurzaamheid 

Position paper 2021 

5. Kwaliteitsbevordering 

 

De Harpij 
Zoals ieder jaar heeft De Harpij ook in 2021 gebruik mogen maken van het legaat met oog op 

bijscholing voor de NVD-dierverzorgers.  

6. Projecten  

 

Project Omschrijving  Status 

Het nieuwe visiteren 
 

Vernieuwing visitatiesysteem Afgerond 

Dierenwelzijnsmeting  
 

NVD brede, wetenschappelijke 
methode voor het meten van 
dierenwelzijn 
 

Pilot afgerond, jaarlijkse 
keuze diersoorten 

Impactmeting 
 

NVD brede, wetenschappelijke 
methode voor het meten van de impact 
van educatie op bezoekers 
 

Gestart in 2021 

Doorloopgebieden 
 

Gezamenlijk beleid Afgerond in 2021 



Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

 

 

Directieverslag 2021 Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

  6   

 

 

Arbocatalogus 
 

Update bestaande documenten Loopt 

Commissie 
Diertransacties 

 

Toetsing van diertransacties aan NVD 
breed beleid 

Ongoing 

Werkgroep Wet- en 
Regelgeving 

Wet- en regelgeving aangaande 
dierentuinen. 

Ongoing  

 

 

7. Financiën 

 

Legaat  
In 2013 is afgesproken dat de rente op dit legaat tot 2028 besteed mag worden door De Harpij aan bij- 

en nascholing van dierverzorgers van de NVD tuinen.  

 

Jaarrekening 2021 
De jaarrekening is voorgelegd ter controle aan de financiële commissie (Astrid Wassenaar, DierenPark 

Amersfoort en Alex van Hooff, Koninklijke Burgers’ Zoo) en die heeft het bestuur en de directie 

décharge verleend. 

 

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


