Overeenkomst Mentorschap beginnende Jager (1)
(Dubbelzijdig)
Het mentorschap met de beginnende jager wordt in principe aangegaan voor de duur
van 1 jaar .
Doel van het mentorschapproject is om beginnende jagers (Jagersvereniging -leden)
praktijkervaring te laten opdoen in jacht, schadebestrijding en beheer, in de breedste
zin van het woord.
Primaire leerdoelen zijn:
•

Aanspreken van fauna en flora (beheer en schadebestrijding gerelateerd)

•

Weidelijkheid en veiligheid (in de praktijk)

•

Jachtuitoefening en jachttechnieken

•

Opsporing en verzorging na het schot

•

Veldkennis en onderhoud jachtveld (inrichting, sporen, etc)

Persoonlijke gegevens mentor:
Naam:
Voornaam:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de hier
omschreven afspraken:
-

De mentorhandleiding en de daarin beschreven instructies

-

De geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke gegevens die
tijdens het mentorschap naar voren komen. Deze blijft ook na afloop van het
mentorschap gelden.

Plaats en datum:

Handtekening mentor:
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Overeenkomst Mentorschap beginnende Jager (2)
De beginnende jager dient:
•

in het bezit te zijn van een geldige jachtakte

•

ingeschreven te zijn bij de WBE

•

bij aanvang van de stage dient/dienen er geen (voor)onderzoek(en) naar de
stagiair te lopen m.b.t. overtreding van de Flora & Faunawet en gerelateerde
wetgeving (Wet wapens en munitie).

•

zich te conformeren aan de leerdoelen;

•

bereid te zijn tijd en energie te steken in de leerdoelen en het veld conform
wens/aanwijzing
van de jachthouder / begeleider;

•

ten alle tijden de aanwijzingen en de regels van de jachthouder / begeleider op
te volgen;

•

woonachtig binnen een voor de jachthouder acceptabele afstand c.q. aanrijdtijd;

•

integer om te gaan met de aan hem geboden mogelijkheden;

•

integer om te gaan met hetgeen hij hoort en ziet op de stageplek.

Persoonlijke gegevens beginnende jager:
Naam:
Voornaam:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de hier
omschreven afspraken:
-

De vastgelegde mentorafspraken en de daarin beschreven instructies

-

De geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke gegevens die
tijdens het mentorschap naar voren komen. Deze blijft ook na afloop van het
mentorschap gelden.

Plaats en datum:

Handtekening beginnende jager:
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