EUROPEAN AQUARIUM & TERRARIUM ASSOCIATION

WIR STEHEN FÜR TIERGERECHTE UND SACHKUNDIGE VIVARISTIK !
Residence EATA,
Vijftien – Augustusstraat 37/4
B – 3690 Zutendaal

Zutendaal november 2012
Betreft: Aquatic Republic Fish Base
Geachte leden,
Zoals jullie weten heeft EATA op haar website www.eataaquaterra.eu een “Fish
Database” gepubliceerd. Iedere bij de EATA aangesloten Bond betaalt hiervoor ook
jaarlijks een vast bedrag. Nu moet hier ook mee gewerkt worden, anders is dit
nutteloos geld.
De bedoeling van deze database is om gegevens te verzamelen over welke dieren in
onze vivaria gehouden en/of gekweekt worden en in welke aantallen.
En hier, beste aquarium- en terrariumliefhebbers, hebben wij jullie hulp
nodig!
Geef je bestanden van gehouden en/of gekweekte dieren op in het register van de
Fish Database van EATA.
Het gaat er niet om individuele personen te spotten, NEEN, het gaat om het
geheel!

Elke gehouden vis of elk terrariumdier is belangrijk en zou in getallen
bekend moeten zijn.

Als EATA tegenover de EU–Commissie – die weer eens een beslissing over een
verbod op het houden van een dier wilt nemen – kan aanwijzen dat het hier niet om
een moeilijk houdbaar of gevaarlijk dier of een bedreigde soort gaat, maar
dat dit dier duizenden malen in onze vivaria gehouden wordt en geen enkele
bedreiging vormt voor mens of natuur, bestaat de kans dat de EU in
verklaringsnood komt en zodoende haar beslissing gunstig moet laten uitvallen voor
ons hobbyisten. Daar is het EATA allemaal om te doen: jouw hobby beschermen!
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Maar ... als we, buiten enkel onze “goodwill”-verklaring, niets concreet in
handen hebben, staan we nergens en moeten we er in de toekomst mee
rekening houden dat alsmaar meer dieren op de rode lijst zullen terecht
komen en wij ze niet meer zullen mogen houden!
Daarom is het belangrijk dat we sterke argumenten in handen hebben en
gegevens verzamelen om deze te staven.
Hoe kunnen jullie gegevens invoeren in het register?
Iedere vereniging duidt een administrator aan, deze ontvangt op aanvraag een
login-code voor invoer in het register. Hij/zij kan zien wat men ingeeft en kan ook
andere de items van de ingaven zien. Echter: geen persoonlijke gegevens.
Iedere bond duidt een administrator aan die na ontvangst van de login-code de
ingaven van de verenigingen in het register bundelt en coördineert, maar ook deze
kan geen persoonlijke gegevens zien.
De manager van het register kan elk item zien en sturen. De persoonlijke gegevens
zijn enkel bestemd voor het register en niet voor buitenstaanders!
Bezoekers van de website Aquatic Republic kunnen alle input bekijken, maar krijgen
geen persoonlijke gegevens te zien.
Geacht bondsbestuur, motiveer jullie verenigingen om een administrator aan
te stellen en een LOGIN aan te vragen en vraag iedere vereniging zijn leden aan
te sporen om data door te geven aan de administrator.
Wij, EATA, doen grote inspanningen voor het behoud van jullie hobby. Met
de verzamelde data van ons allen dragen we ertoe bij zodat de
beslissingen van de EU in Brussel met degelijk gegevensmateriaal en
goede tegenargumenten beïnvloed kunnen worden.
Het mag niet zijn dat politici en organisaties, zonder juiste cijfers en gegevens, over
het behoud van onze hobby beslissen!
Wij rekenen op jullie en hopen dat het register met een grote toevoer aan
gegevens aangevuld wordt !!!
Voorzitter EATA
Werner Dossler
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