De feitelijke werkzaamheden van de Vereniging Dier en Park
Dier en Park is een branchevereniging voor regionale dierenparken. Het is een vereniging voor leden
door de leden. Op tal van terreinen ondersteunen de parken elkaar met zaken die betrekking hebben
op onze parken. Het gaat daarbij onder andere om het opstellen en vastleggen van Dier en Park
beleidsprotocollen en het vertegenwoordigen van alle aangesloten parken op congressen.
De Vereniging vertegenwoordigd de aangesloten dierentuinen in het jaarlijkse bestuurlijke overleg met
bevoegde autoriteiten, zoals de beleidsdirectie van EZ die zich bezighoudt met dierentuinen en de
vergunningverlenende instanties. In dit overleg verdedigt de Vereniging de visie van de leden
aangaande de wijze waarop de dierentuin in al zijn facetten gevoerd zou moeten worden en op welke
wijze de samenwerking met vergunningverlenende instanties geoptimaliseerd kunnen worden. Hierbij
gaat het enerzijds om zeer praktische aangelegenheden met betrekking tot het houden, verzorgen en
het vertonen van soorteigen gedrag en anderzijds over de wijze waarop dierentuinen hun eigen
management moeten kunnen voeren en er binnen de kaders van de wet- en regelgeving voldoende
vrijheid overblijft voor de dierentuinen om hun eigen ideeën te kunnen tonen aan het publiek.
De Verenging heeft voorts de wijze waarop van de procedures voor het aanvragen van (wijzigingen in)
vergunningen geüniformeerd. Dit betekent dat de aangesloten leden op dezelfde wijze hun aanvragen
tot wijziging van de dierentuinvergunning indienen en daarbij op dezelfde wijze met informatie de
aanvragen onderbouwen. Deze afstemming zal steeds verder ontwikkeld worden. Ook waar het gaat
om het toezien op het naleven van termijnen en de helderheid in de beslissingen die op de aanvragen
worden genomen.
De leden van de Vereniging Dier en Park werken nauw samen op het gebied van het uitwisselen van
dieren en het afstemmen van de fokprogramma’s. Er wordt overleg gevoerd over de verschillende
collecties en op welke wijze deze, zonder dat de tuinen hun eigen karakter verliezen, zo kunnen
worden benut dat het in het voordeel van alle leden is.
Voorts houdt de Vereniging zich bezig met het afstemmen van de wijze van houden, huisvesten en
verzorgen van de dieren die in de aangesloten parken worden gehouden Hiertoe worden reeds
succesvolle methodieken en uitgangspunten gedeeld en zullen ook richtlijnen op papier worden
gesteld.
Leden van de Vereniging wisselen voortdurend kennis uit. Het gaat daarbij om de wijze van houden,
voederen en verzorgen van dieren, het afstemmen van fok met dieren en overdracht van
nakomelingen en het optimaliseren van kennisoverdracht aan personeel en publiek.
Ook op het gebied van activiteiten op het gebied van natuurbehoud en voorlichting daaromtrent wordt
nauw samengewerkt. De Vereniging streeft ernaar deze informatie voor zowel bezoekers als het grote
publiek gemakkelijk toegankelijk te maken.
Bovenomschreven activiteiten en een groot aantal andere activiteiten van de Vereniging Dier en Park
vinden regelmatig plaats. Naast de bovenomschreven activiteiten gaat het ook om:









Vier algemene ledenvergaderingen per jaar, die op tourbeurt plaats vinden in één van de
aangesloten parken.
De jaarlijks meerdaagse studiereis. Een gelegenheid bij uitstek om internationaal te
netwerken.
Jaarlijks bestuurlijk overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en Dier en
Park om tot nauwere onderlinge samenwerking te komen.
3 jaarlijkse onderlinge visitaties van alle Dier en Park dierentuinen aan de hand van een
uitgebreide checklist. De uitslag wordt hiervan gedeeld met het Ministerie van Economische
Zaken.
Samenwerking op juridisch gebied. Dier en Park heeft hiertoe een collectief abonnement
afgesloten op de diensten van Mr. Erna Philippi-Gho.
Een gezamenlijke website, welke voornamelijk een portaalfunctie heeft.
Een gezamenlijke Dier en Park-Facebookpagina.
Gezamenlijke PR-acties in de vorm van collectief drukwerk, kortingsbonnen, viering
jubileumjaar 2016





Uitwisselen surplus-dieren.
Uitwisselen kennis m.b.t. dierverzorging, en andere dierenpark gerelateerde zaken.
Dier en Park bestaat in 2016 twintig jaar en heeft in die jaren ertoe bijgedragen dat de
aangesloten parken allen op een hoger plan gekomen zijn door gezamenlijke inspanningen

Dier en Park beschikt over de volgende commissies:




Studiereiscommissie die zorg draagt voor organisatie jaarlijks, meerdaagse, buitenlandse
Dier en Park studiereizen.
PR-commissie die PR zaken voor DenP initieert en uitvoert.
Eaza-commissie die zorg draagt voor mogelijke toetreding van Dier en Park als geassocieerd
Eaza lid.

