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Epse, 21-03-2012.
Verslag Algemene Leden Vergadering gehouden op 20 maart 2012. Aanwezig 28 leden
inclusief het bestuur.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Notulen ALV 2011
4. Bestuursverslag
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verslag reewildcommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Verkiezing kascontrolecommissie
10.Rondvraag
11.Sluiting
Verslag:
1. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Ze maakt
melding van het feit dat de WBE dit jaar 20 jaar bestaat en dat het bestuur
voornemens is om iets te gaan organiseren. Ze vraagt de leden om suggesties,
tijdens de rondvraag zal hierop worden teruggekomen.
2. Het bestuur maakt excuses voor de foutieve data in de nieuwsbrief. Er zijn 6
afmeldingen. Er zijn geen ingekomen stukken anders dan reeds in uw bezit. Uit het
bestuur zijn A. Aalpoel en H. Schoemaker naar een voorlichting geweest over een
gebiedsplan voor zomerganzen. De ontheffinghouders zal worden gevraagd om
tijdens de wildteldag extra aandacht te geven aan het aantal broedparen in hun
tel/jachtgebied, wordt vervolgd
3. Er zijn geen opmerkingen over de notulen, voorzitter en secretaris ondertekenen
de notulen 2011.
4. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag.
5. Het verslag van de penningmeester is voor een ieder duidelijk
6. Dhr. Hoekman doet verslag namens de kascontrolecommissie. Er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd en voorgesteld wordt om de penningmeester te
dechargeren hetgeen door de vergadering wordt overgenomen.
7. Henk Cijnssen licht het verslag toe en meldt dat 2 leden zich hebben aangemeld
om te gaan tellen, hiermee komt het aantal velden op 13. Het afschot bokken is
voor 100% geslaagd, het afschot geiten voor 95%, een prima resultaat.
8. Penningmeester Reinder de Groot is aftredend en niet herkiesbaar. Er zijn geen
nieuwe kandidaten aangemeld, zodat Ivo van der Putten door het bestuur wordt
voorgesteld om deze functie te bekleden. Dit voorstel wordt door de vergadering
overgenomen.
9. Omdat dhr. Pelgrim bedankt heeft als lid en dhr. Van der Putten penningmeester is
geworden, wordt gevraagd wie zich hiervoor kandidaat wil stellen. Dhr. Hollaender
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stelt zich beschikbaar als kandidaat voor de kascontrolecommissie evenals dhr. De
Groot. De controle over 2012 zal worden uitgevoerd door hh. Hoekman en
Hollaender, reserve dhr. De Groot.
10.Dhr. Van Geuns maakt zich zorgen over aanpassingen in de natuur door b.v.
waterschappen waardoor o.a. de ree moeite krijgt om zich te verplaatsen binnen
bepaalde terreinen. Het bestuur zegt dat ze helaas (te) vaak wordt geconfronteerd
met de uitkomsten van iets en niet met het overleg. Het bestuur moet dan
achteraf trachten nog iets te bereiken. Dhr. Linthorst vraagt wie de website
onderhoud, dit is dhr. Van der Putten, een ieder wordt gevraagd om als er iets
leuks of anders te melden is dit door te geven aan dhr. Van der Putten, zodat hij
dat op de site kan plaatsen. Dhr. Van der Putten vraagt wie verantwoordelijk is
voor preventieve middelen/maatregelen te voorkoming van aanrijdingen met
reewild. Dhr. Hollaender vraagt of we hiervoor de provincie kunnen aanspreken,
het bestuur zal dit onderzoeken. Dhr. Hollaender vraagt een toelichting over het
eerder besproken plan van aanpak overzomerende ganzen, dit is net in gang gezet
zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd. Dhr. Sanders vraagt
om de mogelijkheid om de nijlgans te bestrijden, dat is mogelijk, de WBE heeft
een aanwijzing voor de nijlgans. Dhr. Hoekman vraagt hoe het zit met de
lichtbak voor de vos, dit vraagstuk ligt momenteel in Brussel. N.a.v. de eerder op
de avond gestelde vraag over een activiteit i.v.m. het 20 jarig bestaan, zal het
bestuur met een voorstel komen.
11.De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en
aanwezigheid.
Dhr. Van der Vlies, regioconsulent KNJV, benadrukt nogmaals het belang van
weidelijkheid, zeker nu de nieuwe wet Natuurbescherming in behandeling is bij de Raad
van State, opdat we als jagers niet negatief in het nieuws komen. Aansluitend wordt een
presentatie over het NWRS gegeven en wordt de laatste stand van zaken t.a.v. de
nieuwe besproken.
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