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Zutendaal oktober 2012
EATA KONFERENZ 27 oktober 2012 IN BOXTEL NEDERLAND
“GEVAAR VOOR DE HOBBY DOOR ONTERECHTE DIERENBESCHERMING”
Onze jaarlijkse EATA vergadering ging dit jaar door op 27 oktober 2012 te Boxtel,
Nederland, waar we uitgenodigd waren door de NBAT en de plaatselijke vereniging
Daphnia, die ik hierbij graag wil danken voor de ontvangst van EATA.
Naast het normale verloop van de agenda kwam een ander, bijzonder, punt aan bod, nl.
“De bedreiging van onze hobby door fout begrepen dierenbescherming die een algemeen
verbod op huisdierhouding, zowel exoten als inheemse, nastreven”. De organisaties die dit
van de politiek willen afdwingen zijn goed organiseert en hebben grote financiële
middelen, waar wij enkel van kunnen dromen. Om het kort te houden: ze zijn een reële

bedreiging voor ons hobbyisten, handel en industrie.

EATA is zich maar al te goed bewust van deze bedreiging en daarom zijn we op
zoek naar organisaties die ons kunnen helpen huisdierhouders te verdedigen en
steun en partnerschap te geven aan onze leden wanneer dit nodig is.
Daarom hadden we de heer Hans Brink van EU-ARK, een internationale organisatie
(opgericht in België) van liefhebbers, handel en industrie om de huisdierhouder te
beschermen, als gastspreker uitgenodigd. Een sterke en efficiënte organisatie, Hans Brink
zijn referaat was overtuigend en EU-ARK zou een bekwame partner kunnen worden.
Dit is echter maar één van de verschillende in de laatste tijd, uit schrik voor de toekomst,
opgerichte verenigingen. Men moet er echter op letten dat men de krachten niet te zeer
opsplitst want dat verzwakt het geheel en versterkt onze tegenstanders.
EATA is zich aan het consulteren om zich aan de noden van de tijd aan te passen, om in
de toekomst sneller en efficiënter te kunnen handelen, ons meer bekend te maken bij de
aangesloten bonden en hun leden.
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Om nog beter te kunnen ageren op Europees niveau wordt de zetel van EATA naar België
overgeplaatst en wordt een “internationale vereniging zonder winstgevend doel” (ivzw)
opgericht.
Werkgroepen dienen te worden opgericht om uit te werken hoe we onze organisatie
kunnen uitbreiden, hoe we beter met de pers kunnen omgaan, om tegen 2015/2016 in
Brussel een internationale meeting te beleggen met politiekers, dierenliefhebbers en de
handel, hoe we de jeugdwerking kunnen stimuleren, hoe dit alles Europees te
coördineren, en zo meer….
EATA werd op 26 april 1997 opgericht om een schakel te vormen tussen de Europese
Bonden van vivariumhouders, de wetgeving vanuit Brussel nauwgezet in het oog te
houden, de wetgevingen van de aangesloten landen te verzamelen, te vergelijken en de
uitwisseling ervan te coördineren.

VOOR EEN HOBBY ZONDER GRENZEN!
Op 20 november 2012 wordt de naam van European Aquaristic and Terraristic Association
gewijzigd in “European Aquarium and Terrarium Association” om internationale verwarring
te voorkomen. Wij veranderen van naam maar niet van doel!!

EATA staat voor diergerechte en vakkundige vivaristiek!
Dat het niet enkel loze letters zijn, kon je in Boxtel op de ruilbeurs van
Aquariumvereniging Daphnia zien, de aangeboden dieren waren “Art gerecht”
gepresenteerd en er werden bezoekers uit de buurlanden gespot.
Met hartelijke groeten
Werner Dossler
President EATA
Beste redacteurs, graag wil ik vragen om dit artikel in jullie Bondsblad te laten verschijnen.
Bedankt voor jullie medewerking.

EATA

Präsidium

Pagina 2

Chairman, Werner Dossler BBAT : Vice Chairman Mag.Dr. Anton Lamboj ÖVVÖ :
Secretariat, Bernhard Schwab ÖVVÖ: Treasurer J.J. Eckert FFA: Vice Treasurer Werner Witopil VDA:

