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De Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties is het collectief van gespecialiseerde aquarium- en
terrariumverenigingen. Zij brengt haar leden vijfmaal per jaar bijeen om op structurele en ad-hoc basis
gezelschapsdier-gerelateerde zaken te bespreken en het contact tussen verenigingen te bevorderen.

Onze missie
De Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties (SATO) bieden niet-winstgerichte
verenigingen voor gezelschapsdierhouders een constructief platform voor samenwerking,
met specifieke focus op de aquarium- en terrariumhouders. De SATO informeert haar leden
over relevante ontwikkelingen binnen de sector gezelschapsdieren en stelt hen in staat hier
adequaat op te reageren.
Gespecialiseerde verenigingen kunnen bij de SATO terecht voor projectgerelateerde hulp
door een opdrachtomschrijving in te dienen via hun vertegenwoordiger. Op informele wijze
voorziet de SATO haar partners en ook aanverwante instellingen van een spreekbuis
richting de SATO-leden. Zo draagt zij bij aan het totaaloverzicht binnen de sector
gezelschapsdieren.
Op beleidsniveau rekent de SATO op de activiteiten en inbreng van haar partners.
Incidenteel geeft zij ook zelfstandig een reactie op het dierwelzijnsbeleid. Zij tracht het
betrokken departement hiermee een signaal te geven vanuit de niet-winstgerichte
gezelschapsdierhouders. Gezien onze lange historie met het ambtelijk apparaat en de wens
om het welzijn van kwetsbare wezens via effectief beleid te beschermen, zijn wij hiertoe een
belangrijke partij.

Visie
Aangespoord door een toenemende mate van felheid in de publieke media, een niet effectief
beleid inzake de welzijnsborging van aquarium- en terrariumdieren en gebrek aan een
voldoende responsieve dialoog in de ambtenarij, wil de SATO haar leden duidelijker
voorzien van handelsperspectieven richting een meer tastbare maatschappelijke
positionering. Aan de kern hiervan ligt een doelgerichte samenwerking en proactieve
houding van aangesloten verenigingen.

Doelstellingen
De SATO beoogt haar missie en visie te realiseren middels een toegankelijk forum, gericht
op inhoudelijke samenwerking en met ruimte voor een open dialoog.

Interne ontwikkelingen
Tegen het einde van 2018 zorgde een bestuurswisseling voor herverdeling van bestuurlijke
taken. Hierbij is het secretariaat overgedragen naar een van de SATO-leden. Het beheer
van onze database bleef ongewijzigd.
De website satonederland.nl is verder uitgebreid en zal doorlopend worden
geprofessionaliseerd om goed op de behoeften van gebruikers aan te blijven sluiten.
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Ontwikkelingen bij partnerinstanties
Het Platform Verantwoord Huisdierbezit is de belangenbehartiger voor diverse partijen in de
sector gezelschapsdieren. Vanuit deze stichting worden lobbyactiviteiten gecoördineerd en
kunnen verenigingen een gespecialiseerde juridische ondersteuning aanvragen. De SATO
draagt als expertisegroep aquarium- en terrariumdieren bij aan de instandhouding,
ondersteuning en doorontwikkeling van het platform. Het afgelopen jaar is met name de
inhoudelijke samenwerking gesterkt en ook in de toekomst blijft de SATO als sparringpartner
fungeren. Wij zien uit naar de voortzetting van een succesvol bestuurlijk overleg.
Voor onze activiteiten blijven ook onze potentiële partners van belang. De Raad voor
Dieraangelegenheden is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van
dierenwelzijn, diergezondheid en ethische vraagstukken. Op verzoek en op eigen initiatief
adviseert zij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vraagstukken op
het thema dierhouderij. De SATO ziet in de raad een waardevolle maatschappelijke partner
en is voornemens haar activiteiten meer aandacht te schenken. Waar mogelijk zal de SATO
ook haar expertise aanbieden.
Ditzelfde geldt voor het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ook voor dit orgaan
zullen de kansen tot formele en informele samenwerking per ontwikkeling worden bekeken.

Maatschappelijke positionering
In het afgelopen jaar brachten wij de verbindende rol van SATO-leden nadrukkelijker ter
sprake. In de sector gezelschapsdieren leveren gespecialiseerde verenigingen aan zowel
beginnende als ervaren dierhouders een tastbare meerwaarde. De SATO identificeert hierbij
nog onbenutte kansen op marketinggebied. Zo blijft de promotie van verenigingsexpertise nu
vooral gericht op de eigen omgeving. Als gevolg hiervan heeft het grote publiek zich nog
geen duidelijk beeld gevormd over onze standpunten. Ook binnen de eigen gelederen weten
niet alle leden waar hun vereniging voor staat. Het komende jaar vraagt dan ook om een
gezonde ambitie tot reclameren, waarbij verenigingen elkaar ondersteunen in de
visievorming.
Tegen het einde van 2018 ontvingen enkele SATO-leden vanuit Meld Misdaad Anoniem een
verzoek om mee te werken aan de campagne ‘stop illegale dierenhandel’. De SATO heeft al
haar aangesloten verenigingen hierna aangespoord om hun achterban te informeren over
deze campagne en nogmaals hun eigen standpunten te benadrukken. Een aantal
verenigingen heeft hierop zelfs besloten om de campagne blijvende aandacht te schenken
via hun bijeenkomsten, magazines en websites. Het SATO-netwerk zou graag vaker een
dergelijk sneeuwbaleffect realiseren.
De SATO beoogt om bij vermeende misstanden inzake dierenwelzijn een informele
signaalfunctie te vervullen. Zo publiceerde het SATO bestuur in 2018 een geschreven
reactie op een voorval bij een terrariumbeurs. Hoewel daarbij al vlug bleek dat de
organisatie geen blaam trof, blijft de SATO beschikbaar om passende reacties te geven bij
incidenten in de sector gezelschapsdieren.

