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Jaarverslag 2019
Over de Jagersvereniging
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is dé belangenbehartiger van jagers, 
voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland. Wij komen op voor de belangen 
van onze leden door actief in contact te treden met organisaties, politici, pers en 
het Nederlandse publiek. Wij voorzien deze partijen van informatie en gegevens 
over jacht en werken samen op belangrijke thema’s. 

Meer over wie de Jagersvereniging vormt

Meer over jagen in Nederland en de bijdrage van jagers aan de maatschappij

Waar spanden  
we ons in 2019 
voor in?
In 2019 zetten we ons in voor werk- 
bare regelgeving voor jagers via  
de nieuwe Aanvullingswet natuur.  
We zorgden voor meer middelen  
bij het bejagen van wilde zwijnen  
en we maakten dat de e-screener  
voor jagers werd uitgesteld. 

Meer over onze activiteiten in 2019

Wat gaan we in 
2020 doen?
Naast de extra activiteiten door corona 
zetten we in 2020 ook stevig in op 
andere belangrijke zaken. Denk aan: 
de digitale en meerjarige jachtakte, 
landelijke beheerplannen voor  
diersoorten en biotoopverbetering 
door jagers en WBE’s.

Meer over onze activiteiten  
voor 2020

Wat wil de  
Jagersverenging 
bereiken?
In het Strategisch Meerjarenplan is 
vastgelegd wat de Jagersvereniging wil 
bereiken voor haar leden. En over de 
wijze waarop we dat willen doen. 

Meer over de strategie

Financiën in 2019
Hoe is uw contributie besteed in 2019? 
In het financieel jaaroverzicht ziet u 
in één oogopslag hoe de financiele 
middelen zijn verdeeld. 

Meer over de financiële  
verantwoording
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Wie vormt de Jagersvereniging?
De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 
drijft op de vrijwillige inzet van haar leden 
en de inzet van de professionals van het 
verenigingsbureau. Veel mensen zetten 
zich in om de Jagersvereniging vorm te  
geven en te zorgen voor een sterke stem 
van de jager in diverse overleggen. 

Elke provincie heeft een eigen provinciale 
afdeling, waarvan het bestuur uit ongeveer 
vier tot zes leden bestaat. Zij zijn de spreek-
buis van de provinciale WBE’s en jagers en 
de gesprekspartner van de gedeputeerde, 
de provinciale ambtenaren, de FBE en de 
provinciale terreinbeheerders en natuur- 
organisaties.

De Ledenraad is het hoogste orgaan van  
de Jagersvereniging en bestaat uit 31 leden- 
vertegenwoordigers van WBE’s en indivi-

duele jagers. Dit orgaan controleert het 
landelijk bestuur. Zij keurt de begroting, 
de meerjarenbegroting en de jaarrekening 
goed. Samen met het landelijk bestuur stelt 
de Ledenraad het Strategisch Meerjaren-
plan vast waarin staat opgeschreven wat 
de vereniging wil bereiken. De Ledenraad 
kwam in 2019 vier maal bijeen.

Het landelijk bestuur bestaat uit vijf leden. 
Zij ontwikkelen het beleid en het Strategisch 
Meerjarenplan en vergaderen maandelijks. 
De uitvoering van het Strategisch Meer- 
jarenplan ligt bij het verenigingsbureau.  
In 2019 kwamen de mensen van het  
landelijk bestuur elf maal bij elkaar.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 
Zij beoordelen de voorlopige meerjaren- 
begroting en houden toezicht op de manier 

waarop het verenigingsgeld besteed wordt. 
Drie keer per jaar overlegt de Raad van Toezicht 
met het landelijk bestuur. Ook zijn zij toehoor-
der bij de vergaderingen van de Ledenraad.

De Jagersvereniging heeft in 2019 20.554 
individuele leden. Nederland telt in 
2019 iets meer dan 26.600 jachtakte- 
houders. In totaal vertegenwoordigen wij 
ruim 75% van alle jagers in Nederland. 

De Nederlandse jagers werken samen in 
lokale jagersverenigingen, de wildbeheer-
eenheden. Er zijn 285 wildbeheer-
eenheden in ons land. 278 zijn er lid 
van de Jagersvereniging. Dat is 98%.

De wildbeheereenheden vormen een  
landsdekkend netwerk.

De medewerkers van het 
verenigingsbureau zijn in dienst van 
de Jagersvereniging. In 2019 waren dat 
22 fulltime banen van 40 uur. Wij hebben 
vijf afdelingen: ecologie, juridische zaken, 
belangenbehartiging, communicatie en 
bedrijfsvoering. 
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88% mannen

7% vrouwen
5% onbekend

Opbouw ledenbestand

< 20 jaar: 1%
20 - 30 jaar: 7%
30 - 40 jaar: 11%
40 - 50 jaar: 15%
50 - 60 jaar: 22%

60 - 70 jaar: 18%
70 - 80 jaar: 13%
80 - 90 jaar: 3%
> 90 jaar: 1%
Onbekend: 9%

LEEFTIJDGESLACHT PROVINCIES

Het percentage jonge jagers (jonger dan 36 jaar) in het leden- 
bestand van de Jagersvereniging groeide in tien jaar tijd van 12  
naar 15%. Daarmee vormen zij een solide basis onder de vereniging.

> 3.000 leden 
Tussen 2.000 en 3.000 leden
Tussen 1.000 en 2.000 leden
< 1.000 leden
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In onze wetgeving heeft de jager rechten én plichten. Zo verplicht het jachtrecht 
de jager om te zorgen voor een ‘redelijke’ wildstand. Dit betekent dat de jager  
er enerzijds voor moet zorgen dat er voldoende dieren zijn van een soort om de 
soort voort te laten bestaan en anderzijds weer niet zoveel dat er teveel schade 
van andere belangen plaatsvindt. 

Wat doet de jager in de praktijk? Daar draait het om balans in een bepaald 
gebied. Veel reeën, herten of wilde zwijnen in een drukbevolkt gebied betekent 
bijvoorbeeld veel aanrijdingen. Het betekent in andere gebieden dat jonge bomen  
en struiken niet volgroeien. Veel ganzen betekent ook veel schade aan landbouw- 
gewassen; maar ook een grotere kans op vliegtuigaanvaringen. 
Sommige soorten nemen sterk in aantal toe. Denk aan ganzen, reeën en wilde 
zwijnen. En dat in een land waar op elke vierkante meter meerdere belangen 
samenkomen. Daarom doet de overheid steeds vaker een beroep op de kennis  
en activiteiten van jagers.

En wat er gebeurt met het eetbare wild dat geschoten is? Dat wordt gegeten.  
Door de jager zelf, door zijn netwerk of door particulieren via slagers, poeliers  
en restaurants.

Waarom jaagt een jager?  
En welke bijdrage leveren  
jagers aan de maatschappij?

Ons motto ‘Verantwoord beheren en benutten’ staat dan ook als een huis!

Maatschappelijke waarde van jagers en wildbeheereenheden

Elke lokale jagersvereniging, 
een wildbeheereenheid, legt 
jaarlijks gemiddeld 400m2 
bos, akkerranden en/of  
singels aan.

Elke lokale jagersvereniging 
(wildbeheereenheid/WBE) in 
Nederland besteedt jaarlijks 
gemiddeld 270 uur aan het 
tellen en rapporteren van  
het aantal reeën.

Jagers steken jaarlijks 
350.000 uur in het opsporen 
van aangereden wilde  
dieren en in het plaatsen 
van speciale reflectoren om 
aanrijdingen te voorkomen.

Elke jager besteedt  
jaarlijks gemiddeld 44 
uur aan natuurbeheer.  
In totaal is dat 1.188.000 
uur op jaarbasis. 

Jagen in Nederland dient altijd een doel. Wij jagen om te benutten, 
te beheren of te beschermen. En vaak is het een combinatie van 
twee of alle drie.

    270 uur
reeën tellen

    1.188.000
uur natuur- 
beheer     350.000  

uur opsporen  
en voorkomen 
aanrijdingen

400 m2

per jaar
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Wat wil de Jagersvereniging 
bereiken?

We willen onze visie bereiken door te werken aan:

1. 
Werkbare regels voor jagers 
en wildbeheereenheden.  
Dit kan door meer wildsoorten 
onder een landelijke regel-
geving te laten beheren. De 
wildlijst is de basis en wordt 
aangevuld met populatie- 
beheer en schadebestrijding 
als dat nodig is. Dit scheelt 
onnodige administratie,  
belemmerende regels en  
juridische procedures.

2. 
Versterking van de vereniging 
door het aanboren van nieuwe 
geldstromen en het verhogen 
van de instroom van nieuwe 
leden.  
De WBE-bestuurders worden 
ondersteund in hun werk  
door het aanbieden van  
een bestuursacademie.

3. 
Imago van de vereniging 
versterken door te laten zien 
waar onze vereniging aan 
werkt en wat wij bereiken voor 
onze leden. Dit doen we ook 
door samen te werken met 
andere organisaties en met 
hen in gesprek te gaan over 
belangrijke onderwerpen die 
ons verbinden.

4. 
Erkenning van de jager als 
professionele vrijwilliger 
door het meewerken aan en 
verrichten van onderzoek dat 
gebruikt kan worden in de 
jachtpraktijk. Het mentor- 
schapsprogramma van de 
Jagersvereniging ondersteunt 
nieuwe jagers bij het verkrijgen 
van kennis en vaardigheden in 
de praktijk en jagers regis-
treren tellingen en afschot in 
een – liefst – goed werkbaar 
registratiesysteem.

‘Verantwoord beheren en benutten’
Onze missie is om dé belangenbehartiger te zijn voor jagers,  
voorjagers en wildbeheereenheden in Nederland.

Onze visie:
• De jager is een in de Nederlandse maatschappij ingebedde en  

gewaardeerde professionele vrijwilliger, die maatschappelijk  
verantwoord handelt en over zijn handelen verantwoording 
aflegt.  

• Benuttingsjacht is de basis. Waar nodig wordt dit aangevuld 
met beheerjacht en beschermingsjacht.  

• De Jagersvereniging is een gewaardeerd expert op het gebied 
van jacht en natuurbeheer, waarbij wij onze kennis baseren op 
wetenschappelijk en praktisch onderzoek en op de deskundig- 
heid van onze leden en ons verenigingsbureau. We werken 
samen met partijen die zich inzetten voor duurzame benutting 
en beheer van ons landschap.
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Waar spanden we ons in 2019 voor in?
De Jagersvereniging werkt landelijk en provinciaal hard voor de belangen van Nederlandse  
jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Veel gaat goed, maar niet altijd lukt wat we voor  
ogen hebben. Natuurlijk zijn we daarbij ook soms afhankelijk van de inspanningen van andere 
partijen. We laten graag zien waar we in 2019 aan gewerkt hebben!

Ledenaantal groeit

Ook in 2019 groeide  
het ledenaantal van de  
Jagersvereniging. Begin van 
het jaar had de vereniging 
20.717 leden. Aan het einde 
van het jaar stond de teller  
op 20.832 leden.

1000e punt Biotoopprojecten op de Kaart

In februari realiseerden we samen met Landgoed 
Twickel het 1000e punt op Biotoopprojecten op de 
Kaart. Deze website is een initatief van de Jagers-
vereniging en toont álle activiteiten die al plaats-
vinden op het gebied van biotoopverbetering in 
ons land. We haalden daarmee de Volkskrant.

Behandeling Aanvullingswet 
Natuur in de Tweede Kamer

Samen met andere belangenbehartigers 
van jagers werkte de Jagersvereniging 
meer dan een jaar aan minder belemme-
rende regelgeving. Dit wilden we bereiken 
door toevoeging van wildsoorten aan de 
wildlijst. In juni werd de Aanvullingswet 
Natuur behandeld in de Tweede Kamer. 
Helaas werd de behandeling uitgesteld en 
veranderden enkele belangenbehartigers 
van koers waardoor het voorstel om wild- 
soorten aan de wildlijst toe te voegen  
geen meerderheid behaalde.

Meer mogelijkheden voor Limburgse jagers

In juli 2019 kregen Limburgse jagers door sterk werk van de Limburgse 
afdeling van de Jagersvereniging meer mogelijkheden om zwijnen efficiënt 
te bejagen. Zij mogen sinds die tijd een geluiddemper, Brenneke-patronen 
en en klein kaliber kogelgeweer gebruiken. Dit kwam bovenop de extra 
middelen die in december 2018 al waren gerealiseerd. 

Rapport regeldruk voor staatssecretaris Knops

Onze regering wil minder regels en daarom vroeg Staatssecretaris Knops 
om voorbeelden van belemmerende regelgeving. De Jagersvereniging 
leverde samen met onderzoeksbureau Sira in augustus als eerste  
Nederlandse organisatie een rapport aan met onnodige regels voor  
jagers en wildbeheereenheden. De staatssecretaris nam het in ontvangst 
en zegde toe dit te bespreken met minister Schouten van LNV.
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Jagersvereniging partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

In september werd de Jagersvereniging één van de eerste partners van het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Jagers hebben belang bij een divers veld en 
steken daar ook tijd, geld en energie in. De Jagersvereniging dacht en werkte 
vanaf dat moment mee aan manieren om de diversiteit te vergroten. Samen  
met boeren, industrie, beschermers en overheden. 

Wilddiner geslaagd

Op 30 september organiseerden 
restaurant De Echoput en de 
Jagersvereniging hun jaarlijkse 
Wilddiner. Politici, gedeputeer-
den, vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties, wild-
verwerkers en bestuurders van 
onze vereniging luisterden naar 
de lezing van culinair recensent 
Joel Broekaert en hadden volop 
de ruimte om met elkaar van 
gedachten te wisselen.

Succesvolle Nimrod in Groningen

Op 11 november organiseerden de Groningse jachthonden- 
trainingsgroepen een zeer geslaagde Nimrod. Voor de  
duizenden bezoekers was er weer tophondenwerk te zien.

Friese Vogelwachten en Jagersvereniging 
vestigen aandacht op predatie

Half december nam de voorzitter van de Bond voor 
Friese Vogelwachten het onderzoeksrapport van 
verenigingsecoloog Wim Knol in ontvangst. Knol 
rekende vier predatiescenario’s voor de grutto 
uit waarbij er gevarieerd werd met predatiedruk. 
Duidelijk werd dat niets doen leidt tot het verdwij-
nen van de grutto. De Friese Vogelwachten vonden 
deze resultaten zo belangrijk dat ze het rapport  
op meerdere plekken deelden. Ook kreeg het  
rapport aandacht in de pers.

Oprichting Stichting geschillenafhandeling landelijke  
jagersverenigingen

De Jagersvereniging nam het initiatief om samen met de NOJG de ‘Stichting 
geschillenafhandeling landelijke jagersverenigingen’ op te richten. Alle jagers en 
WBE’s in Nederland kunnen geschillen met betrekking tot onder andere lidmaat-
schap WBE, jachtvelden en werkgebieden WBE’s voorleggen aan de Stichting.  
De Stichting heeft als doel het zonder rechterlijke tussenkomst oplossen van 
geschillen die direct verband houden met (de uitoefening van) de jacht. Dit  
wordt gedaan door middel van mediation en, indien een minnelijke oplossing  
niet mogelijk blijkt, beslechting door middel van een bindend advies door een 
onafhankelijke geschillencommissie. 

En verder…
•  Verstuurden we  175 mailings 

naar onze leden 
•  en 9 persberichten.
•  Ontvingen 538 leden een  

jubileumspeldje
•  Vroegen 27 kinderen een pakket 

voor spreekbeurten aan
 •  en 68 leden een pakket voor 

beurzen en presentaties.
 •  Ontvingen 280 Nederlanders een 

informatiepakket over jagen in 
Nederland.

 •  Bezochten 825.000 mensen 
onze website en bekeken zij 
1.640.000 paginas.

•  Schreven we 900 paginas in  
De Jager .

•  Verstuurden we ongeveer 13.700 
nieuwe verklaringen voor  
Gekwalificeerd Persoon.

•  Werkten 6.586 leden mee aan 
ons ledenonderzoek en besteedden 
ze daar met elkaar 2.079 uur aan.
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Wat gaan we in 2020 doen?
Blijvend inzetten op 
werkbare regels
Grauwe gans en ree zijn diersoorten die in elke 
provincie in grote getale voorkomen. Ondanks  
de omvang van de populatie is nog steeds alleen 
bejaging via provinciale ontheffingen mogelijk. Dit zorgt voor 
veel, heel veel administratie bij de vrijwilligers. En daarnaast 
wordt elke ontheffing standaard aangevochten door anti- 
jachtclubjes. Dat zorgt voor veel vertraging en onnodige 
regels. De Jagersvereniging wil landelijke beheerplannen 
voor deze soorten door samen met partners en politici 
vervolg te geven aan de toezegging van staatssecretaris 
Knops voor minder regels voor vrijwilligers.

Jachtakte digitaal en eens  
in de vijf jaar verlengen
De eerste stappen naar een nieuwe Wet Wapens 
en Munitie worden komende periode gezet. Wij 
willen onder andere dat in de nieuwe wet wordt 
opgenomen dat de jachtakte digitaal beschik-
baar komt en dat verlenging van de jachtakte 
eens per vijf jaar gaat plaatsvinden. Wij werken daarvoor  
samen met andere belangenbehartigers en zorgen ervoor  
dat ons standpunt en onze wensen op de juiste momenten  
en bij de juiste personen op tafel liggen.

Biodiversiteitsherstel 
Jagers in het Groen
Jagers zijn gebaat bij een divers veld. Daarom 
zetten jagers en wildbeheereenheden zich al 
sinds jaar en dag in voor natuurverbetering en 
–herstel. Dit jaar gaat de Limburgse afdeling van de 
Jagersvereniging aan de slag met het project ‘Jagers 
in het Groen’. Maar liefst 70 hectare Limburgs land wordt 
door jagers en wildbeheereenheden ingezaaid voor wilde 
bijen en akkervogels. De provincie Limburg heeft het 
zaadmengsel beschikbaar gesteld. Ook blijven medewerkers 
van de Jagersvereniging actief betrokken bij het Deltaplan  
Biodiversiteitsherstel. Dit is een landelijke samenwerking  
waar meerdere organisaties zich actief inzetten voor  
verbetering van de biodiversiteit.

E-screener
De e-screener zoals die nu ingezet wordt voor 
nieuwe jagers (en tijdelijk is geschorst voor 
mensen met een jachtakte) is wat de Jagers- 
vereniging betreft niet het goede instrument om 
te bepalen of iemand wapens mag houden. De rechter  
heeft in de rechtszaak van januari dit jaar aangegeven dat  
de test moet worden beoordeeld door deskundigen. Dit gaat  
de Jagersvereniging samen met partnerorganisaties in gang 
zetten. Afhankelijk van de uitslag volgen verdere (juridische) 
stappen. Wij vinden screening belangrijk, maar willen dat de 
e-screener zoals die nu is opgesteld en wordt toegepast, niet 
meer wordt gebruikt. 

E-screener; een verhaal apart
Wat veel jagers en ook de Jagersvereniging dit najaar volop bezig hield was de e-screener. Die werd plots op  
1 oktober verplicht gesteld. Alle nieuwe jagers en jagers onder de 25 en boven de 60 jaar moesten de test afleg-
gen. Later zouden de andere leeftijdsgroepen volgen. Al snel kwamen de verhalen over de uitzonderlijk hoge 
aantallen jagers die een ‘rood scherm’ kregen en direct de politie op de stoep hadden staan om wapens en akte 
in te nemen. 
De Jagersvereniging schakelde snel en zette een apart ‘call centre’ op waar 160 telefoontjes per dag binnen- 
kwamen. Onze website richtten we in als informatiecentrum met de laatste stand van zaken. Samen met de 
KNSA en de Vereniging van Wapenhandelaren schreven we diverse brieven richting ministerie en informeerden 
we politici over de onbegrijpelijke handelswijze en uitvoering. Ons verhaal werd bij de redacties van de NOS, De 
Limburger en Tubantia onder de aandacht gebracht. Binnen een maand besloot de minister de e-screener uit te 
stellen voor bestaande verlofhouders. 
Onze juridische afdeling stond meer dan 70 jagers bij bij wie de akte was ingenomen. Daarvoor reisden de ju-
risten naar rechtbanken, politiebureaus en het ministerie om hen te vertegenwoordigen. Al deze jagers hebben 
inmiddels hun akte terug. Daarnaast heeft de Jagersvereniging samen met de KNSA een kort geding aange-
spannen over de e-screener. De vorderingen van de beide verenigingen werden door de rechter afgewezen. 
Het dossier e-screener is daarmee natuurlijk niet afgesloten. De Jagersvereninging wenst o.a. nog steeds dat de 
e-screener door onafhankelijke deskunigen getoetst zal worden. Ook blijven we juridische ondersteuning verlenen 
aan nieuwe jagers die een negatieve uitslag krijgen en daardoor hun eerste akte niet kunnen aanvragen.

160  
telefoontjes  

per dag 

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 
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Financiën in 2019

+  € 3.301.573
-   €3.353.422
+ €48.903

-  2.946 euro 
+ € 136.000 
-  € 30.000  
+ €103.054

ALGEMENE RESERVE
€1.559.321

huisvestingskosten 
€86.000

administratiekosten 
€109.000

afschrijvingskosten 
€53.000

algemene kosten 
€25.000

collectieve belangenbehartiging 
€1.058.000

communicatie activiteiten 
€844.000

ledenservice en bedrijfsvoering 
€519.000

jachthondentrainingsgroepen 
€17.000

juridische zaken
€286.000

vrijwillige bestuurders
€138.000

ecologie
€218.000

Veel werk werd gedaan en gecoördineerd door de vrijwillige 
bestuurders van de Jagersvereniging, landelijk en in de  
provinciale afdelingen. De kosten hiervoor bedroegen  
in 2019 138.000 euro.

Een zeer groot deel van de werkzaamheden in de Jagers- 
vereniging werd verzet door de bijna 30 medewerkers (22fte) 
van het verenigingsbureau. De kosten voor de verschillende 
afdelingen kunnen als volgt worden weergegeven: voor de 
collectieve belangenbehartiging kwam dit op 1.058.000  
euro, voor communicatieactiviteiten op 844.000 euro (dat  
is inclusief De Jager), voor ledenservice & bedrijfsvoering  
op 519.000 euro, voor juridische zaken op 286.000 euro  
en voor ecologie op 218.000 euro.

De huisvestingskosten van het kantoor van de Jagersvereniging 
kwamen op 86.000 euro, de administratiekosten op 109.000 
euro, en de afschrijvingskosten en algemene kosten op 
53.000 en 25.000 euro. De herstructurering van de jacht- 
hondentrainingsgroepen kostte 17.000 euro.

Resultaat
In totaal heeft de Jagersvereniging in 2019 ruim 3,3 miljoen euro (3.353.422) uitgegeven. Met de  
inkomsten van 3,3 miljoen euro (3.301.573) leidde dat tot een licht negatief saldo van inkomsten 
en uitgaven van -51.849 euro. Dit werd nagenoeg geheel afgedekt door de financiële baten en 
lasten (48.903), zodat het operationeel resultaat over dit boekjaar -2.946 euro was. Omdat een 
gedeelte van de kosten gedekt werd uit bestemmingsreserves (totale vrijval 136.000 euro) en er 
een bestemmingsreserve voor provinciale activiteiten van 30.000 euro is aangemaakt, werd het 
uiteindelijk bedrag van 103.054 euro aan de algemene reserve toegevoegd. 

Uitgaven uitgesplitst 

Financieel gezond
De Jagersvereniging is financieel gezond, met een eigen vermogen per eind 2019 van 1.876.953 euro.  
Daarvan werd 317.632 euro vastgelegd in bestemmingsreserveringen, waarmee de algemene reserve  
op 1.559.321 kwam. Conform een besluit van de algemene ledenvergadering in 2007 moet de algemene 
reserve minimaal zo groot zijn dat de vereniging bij beëindiging haar verplichtingen naar schuldeisers 
en personeel fatsoenlijk kan nakomen. Daar voldeed de Jagersvereniging met het huidige eigen vermogen 
nog goed aan, terwijl ons een voldoende ruime kas voor onvoorziene omstandigheden ter beschikking 
stond. Er was geen sprake van overmatige reserves.

UITGAVEN 

Activiteiten
Het geld van de leden werd ingezet om de collectieve belangen te behartigen in de provincies, op landelijk niveau en 
bij de EU in Brussel. Ook werden individuele belangen behartigd, bijvoorbeeld door WBE’s en jagers te adviseren over 
de uitleg van beleid, hen bij te staan in onderhandelingen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer en door het beantwoorden 
van vele vragen over jagen. Om de leden te informeren verzonden we onder andere wekelijkse nieuwsmailings,  
faciliteerden we Facebookgroepen voor leden en publiceerden we de ledenmagazines De Jager en BUIT. 

Inkomsten en contributie
De Jagersvereniging draait bijna helemaal op de contributies die de leden betalen. De contributie bedroeg in  
2019 167,50 euro per persoon voor leden. Jongeren (t/m 25 jaar) en leden in het eerste jaar na hun jachtopleiding  
betaalden 82,50 euro. Cursisten in de jachtopleiding waren vrijgesteld van contributie. De contributie voor  
Wildbeheereenheden bedroeg 418 euro. Samen brachten de leden in 2019 een bedrag van 3,3 miljoen euro in.
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