Jaarverslag 2019

Vanwege het opzeggen van twee bestuursleden in 2019 is er op een aantal punten uit het
jaarverslag 2019 geen actie ondernemen vanwege capaciteitsproblemen. Dit hopen wij in
2020 op te lossen door nieuwe bestuursleden te werven en een betaalde parttime
medewerker aan te nemen.
De onderstaande punten zijn in 2019 nog wel uitgevoerd.
•

De politieke lobby voor betere vangst- en dodingsmethoden in de visserij is
voortgezet, ook op Europees niveau, evenals onze contacten in de wetenschappelijke
wereld om zo onderzoek naar vismethodes die het dierenwelzijn veel minder
aantasten te stimuleren.

•

Er is actie ondernomen op Europees niveau tegen misstanden in de aquacultuur. We
werken daarvoor samen met Eurogroup for Animals en Compassion in World
Farming. We strijden tegen het doden van gekweekte vissen op pijnlijke, stressvolle
manieren en we willen dat er voor vissen in de aquacultuur eindelijk mogelijkheden
komen om natuurlijk gedrag te vertonen. We gebruiken ook ons lidmaatschap van de
Europese Adviesraad voor Aquacultuur en van het Europese Platform voor
Technologie en Innovatie in de Aquacultuur om voor deze onderwerpen aandacht te
vragen in de wereld van de viskwekers.

•

We hebben diverse meldingen van misstanden in het dierenwelzijn van vissen in
behandeling genomen. De betreffende organisaties zijn aangeschreven door ons. In
een aantal gevallen hebben wij tevens een melding gemaakt bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van de misstand.

•

We hebben samengewerkt met andere dierenbeschermingsorganisaties aan de
campagne Dolfinariumvrij Nederland. Daarbij hebben we verschillende malen
geprotesteerd voor het Dolfinarium te Harderwijk.

•

We hebben een vacature uitgezet voor een parttime betaalde medewerker. Het
wervingsproces is opgestart. Deze procedure wordt in 2020 afgerond.

•

We hebben het proces in gang gezet om nieuwe bestuursleden te werven. Deze
procedure wordt in 2020 afgerond.

•

We hebben meegedaan aan de World Day for the End of Fishing.

•

Er is een nieuw logo ontworpen voor de Vissenbescherming. Dit is verwerkt in het
mailverkeer en briefpapier.

