
Jaarverslag 2020
OVER DE JAGERSVERENIGING
De Koninklijke Nederlandse Jagers- 
vereniging is dé belangenbehartiger van 
jagers, voorjagers en wildbeheereenheden 
in Nederland. Wie vormt de Jagersvereniging,  
wat zijn onze strategische doelen en hoe 
ontwikkelt het ledenbestand zich? 

Meer over de Jagersvereniging, onze 
doelen en onze leden

2020 IN HET TEKEN VAN  
E-SCREENER, WILDLIJST  
EN AANRIJDINGEN MET  
WILDE DIEREN
De e-screener, onze publieks- 
campagne en de wildlijst waren  
drie onderwerpen die een grote rol 
speelden in 2020. In dit jaarverslag  
laten we u zien wat wij gedaan  
hebben. 

Lees meer over deze  
ontwikkelingen in 2020

EXPERTISECENTRUM JACHT, BEHEER 
EN SCHADEBESTRIJDING
De Jagersvereniging is expert in Nederland 
op het gebied van jacht, schadebestrijding 
en populatiebeheer. Deze expertrol wordt 
steeds vaker gezien en ingezet door andere 
organisaties. Hoe gaf de Jagersvereniging in 
2020 vorm aan haar rol als expert? 

Lees meer over ons expertisecentrum

JAGERSVERENIGING & CORONA
COVID-19 drukte een groot stempel op 
het jaar 2020. Ook op het verenigings-
leven had het virus grote invloed.  
Wij vertellen u graag hoe de Jagers-
vereniging hiermee omging en hoe zij 
haar leden voorzag van belangrijke 
informatie.

Lees meer over de Jagers- 
vereniging en corona

WAT GAAN WE IN 2021 DOEN?
De verkiezingen voor de Tweede Kamer en de formatie die daarop volgt zijn belangrijke 
onderwerpen voor de Jagersvereniging in 2021. Dit jaar gaan wij ook werken aan een 
nieuw Strategisch Meerjarenplan voor onze vereniging voor de periode 2022 - 2025. Dat 
doen we samen met de provinciale afdelingen, onze individuele leden en de ledenraad. 
De Wet Wapens en Munitie, de wildlijst en de e-screener blijven ook in 2021 onderwerpen 
die onze volle aandacht hebben.

Lees meer over de activiteiten in 2021

BELANGENBEHARTIGING IN 
2020: EUROPA, NEDERLAND EN 
DE PROVINCIES
De jagers in Nederland hebben te 
maken met veel wetten en regels. Die 
worden gemaakt in zowel Europees 
verband, als in Den Haag en de 12 
provincies. Op al deze plekken zijn  
belangenbehartigers van of namens 
de Jagersvereniging actief. We  
vertellen u graag hoe we in 2020  
zijn opgekomen voor uw belangen. 

Belangenbehartiging Europa
Belangenbehartiging Nederland 
en de provincies

FINANCIËN IN 2020
De contributie van onze leden is onze belangrijkste inkomstenbron. In het financieel 
jaaroverzicht ziet u in één oogopslag hoe de financiële middelen in 2020 zijn verdeeld. 

Ga naar het financieel jaaroverzicht

Verantwoord beheren en benutten
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MEER OVER DE JAGERSVERENIGING, 
ONZE LEDEN EN ONZE DOELEN

Onze leden vormen de kern van onze 
vereniging. Velen van hen zetten zich  
ook in 2020 in als vrijwilliger in één van 
onze werkgroepen, provinciale afdelings- 
besturen, ledenraad, Raad van Toezicht 
of ons landelijk bestuur. Samen met de  
professionals van het verenigingsbureau 
zetten zij zich elke dag opnieuw in om  
de belangen van de jagers, voorjagers  
en wildbeheereenheden te behartigen. 

Onze vereniging kent twaalf provinciale 
afdelingen. Elk provinciaal bestuur heeft 
vier tot zes leden. Namens de lokale 
jagersverenigingen (WBE’s), jagers en 
voorjagers in hun provincie overleggen  
zij met gedeputeerden, ambtenaren  
van het provinciehuis, de Faunabeheer-
eenheid en de terreinbeheerders  
en grondeigenaren. 

De ledenraad is het hoogste orgaan van 
de Jagersvereniging en bestaat uit 32 
ledenvertegenwoordigers van WBE’s en  
individuele jagers en een vertegenwoor-
diger van de Commissie Junior Jagers. Dit 
orgaan controleert het landelijk bestuur. 
Zij keurt de begroting, de meerjaren-
begroting en de jaarrekening goed. 
Samen met het landelijk bestuur stelt de 

ledenraad het Strategisch Meerjarenplan 
vast waarin staat opgeschreven wat de 
vereniging wil bereiken. De ledenraad 
kwam in 2020 vanwege beperkingen 
door COVID-19 twee 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 Meerjarenplan ligt bij het

verenigingsbureau. In 2020 vergaderden 
de bestuursleden elf maal. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf 
leden. Zij beoordelen de voorlopige 
meerjarenbegroting en houden toezicht 
op de manier waarop het verenigingsgeld 
besteed wordt. Vorig jaar overlegde de 
Raad van Toezicht drie maal met het  
landelijk bestuur. Ook zijn zij toehoorder 
bij de vergaderingen van de ledenraad.
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De ledenraad

HET STRATEGISCH  
MEERJARENPLAN

Wie vormen de Jagersvereniging?

VERENIGINGSBUREAU

Op het verenigingsbureau werken de mensen die in dienst zijn van de 
Jagersvereniging. In 2020 waren dat iets minder dan 25 fulltime banen 
van 40 uur. De uitbreiding ten opzichte van 2019 met 2,1 FTE betrof de 
aanstelling van een adviseur belangenbehartiging en een medewerker 
ecologie. Het bureau heeft vijf afdelingen: belangenbehartiging,  
ecologie, juridische zaken, bedrijfsvoering en communicatie.

25  
voltijdsbanen 
van 40 uur

+ 2,1 FTE T.O.V. 2019 
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OPBOUW LEDENBESTAND
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DE LEDEN

Het aantal leden van de Jagers-
vereniging is het afgelopen jaar 
gegroeid. En het groeit al een 
aantal jaar op rij. Het aantal 
jachtaktehouders is de laatste 
jaren licht afgenomen. 

PROVINCIES
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LEEFTIJD

GESLACHT

Landsdekkend netwerk
Jagers werken samen in lokale jagersverenigingen: wildbeheereenheden. De wild- 
beheereenheden vormen een landsdekkend netwerk. De wetgeving kent deze 
wildbeheereenheden een belangrijke rol toe in de uitvoering van faunabeheer.  
276 wildbeheereenheden zijn lid van de Jagersvereniging. Dat is meer dan 98%  
van alle WBE’s in Nederland. Door fusies zijn het er twee minder dan in 2019.

EN VERDER…

•  Verstuurden we 132 mailings naar 
onze leden & provinciale afdelingen

•  en 6 persberichten.
•  Ontvingen 407 leden een  

jubileumspeldje: 237 stuks i.v.m. 
20 jarig lidmaatschap 170 stuks 
i.v.m. 40 jarig lidmaatschap

•  Vroegen 50 kinderen een pakket 
voor spreekbeurten aan.

 •  Ontvingen 271 Nederlanders een 
informatiepakket over jagen in 
Nederland.

 •  Werd onze website 846.000 maal 
bezocht en werden 1.640.000 
pagina’s bekeken.

?

LEDEN (ZONDER WBE’S) AKTES

98%
van de WBE’s 

is lid

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 

20172017 20182018 20192019 20202020

>75%
van alle jagers is lid
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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 vormt de basis  
en wordt aangevuld met  
populatiebeheer en schade- 
bestrijding als dat nodig is.  
Dit voorkomt onnodige  
administratie, belemmerende 
regels en juridische procedures.

2. 
Versterking van de vereniging 
door het aanboren van nieuwe 
geldstromen, het behouden 
van bestaande leden en het 
verhogen van de instroom  
van nieuwe leden. De WBE- 
bestuurders worden onder-
steund in hun taken.

3. 
Imago van de vereniging 
verbeteren door te laten zien 
waar onze vereniging aan 
werkt en wat wij bereiken 
voor onze leden. We doen dit 
door onze rol als expert op 
het terrein van jacht, beheer 
en schadebestrijding op een 
goede manier in te vullen.

4. 
Erkenning van de jager als 
professionele vrijwilliger 
door het meewerken aan en 
verrichten van onderzoek dat 
gebruikt kan worden in de 
jachtpraktijk. Daarnaast  
registreren de jagers tellingen 
en afschot in een – liefst – 
goed werkbaar registratie- 
systeem.

‘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.

4
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BELANGENBEHARTIGING
De Jagersvereniging werkt op Europees, landelijk en provinciaal niveau hard voor de 
belangen van Nederlandse jagers, voorjagers en wildbeheereenheden. Hoewel niet elke 
beslissing in onze handen ligt en wij afhankelijk zijn van andere organisaties, is onze 
aanwezigheid en ons (tegen)geluid onmisbaar! In het overzicht hieronder laten we u 
zien waar we in 2020 onder andere aan werkten.

EUROPA

Nieuw Europees landbouwbeleid

In Brussel werd er in 2020 - zowel in het Europees Parlement als door de Europese lidstaten - over-
eenstemming bereikt over het nieuwe Europese landbouwbeleid. Dit beleid bepaalt in grote mate 
hoe de landbouw er in de komende zeven jaar uit gaat zien. De koepelorganisatie FACE pleitte in 
de twee jaar daaraan voorafgaand voor meer ruimte voor biodiversiteit in het landbouwbeleid. 
Veel van deze voorstellen haalden het niet, maar wel werd besloten dat boeren in de toekomst met 
zogenoemde ‘eco-regelingen’ subsidie gaan ontvangen voor het verbeteren van de biodiversiteit. 
Het definitieve beleid moet nog uitgewerkt worden en gaat waarschijnlijk pas in 2023 van start. 
Tegen die tijd moet Nederland zijn plannen voor de invulling van dit beleid klaar hebben.

In Europa 

Veel van de regels waar Nederlandse jagers mee te maken hebben, vinden 
hun oorsprong in Europa. Daarom vindt onze vereniging het heel belang-
rijk dat er goede lobbyisten in Brussel zijn. De organisatie die op Europees 
niveau de belangen van de jagers behartigt, is FACE. Wij betalen per jaar 
ruim 1 euro per lid (in 2020 € 23.000) om FACE te helpen bekostigen en 
zijn daarmee de enige Nederlandse belangenbehartiger voor jagers die 
FACE medefinanciert.

Politici bij bewegingsjacht wilde zwijnen

Op 18 januari organiseerde WBE Beesel-Reuver-Swalmen een beperkte  
bewegingsjacht (6 drijvers op 6 jagers) waar twee vertegenwoordigers van de 
PvdA in Limburg bij aanwezig waren. Deze bewegingsjacht werd succesvol 
uitgevoerd - in nauwe samenwerking met het Limburgs Landschap - in het 
natuurgebied Beesels Broek. Rond het middaguur was de jacht afgerond en 
lagen er 13 wilde zwijnen op het tableau.

NEDERLAND EN DE 12 PROVINCIES

BRUSSEL
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Gesprek Staatsbosbeheer

Op 15 september spraken voorzitter Willem Urlings en directeur Laurens Hoedemaker met de directeur en plaatsvervangend 
directeur van Staatsbosbeheer. Al drie jaar zijn er gesprekken tussen de Jagersvereniging en Staatsbosbeheer over de  
landelijke faunabeheerinstructie van Staatsbosbeheer. Tijdens het gesprek werden afspraken gemaakt over de wijze waarop  
de Jagersvereniging hier voortaan bij betrokken wordt. Staatsbosbeheer gaf aan haar herziene faunabeheerinstructie op 
korte termijn te willen afronden.

Stemming Eerste Kamer voor nieuwe Omgevingswet:  
jacht, beheer en schadebestrijding bleef gelijk 

Op 7 juli stemde een meerderheid van de Eerste Kamer in met de Aanvullingswet  
natuur op de Omgevingswet. De Aanvullingswet bevat de relevante  wet- en regelgeving 
met betrekking tot jagen. Het huidige regime voor jacht, beheer en schadebestrijding in ons 
land bleef ongewijzigd. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet  op 1 januari 2022 in werking 
treedt, ook al wordt er gesproken over een mogelijk latere datum van inwerkingtreding. 

De Jagersvereniging wil graag dat de regels voor het beheer van fauna eenvoudiger  
en beter worden. Dat had goed gekund door soorten die nu schade veroorzaken en 
tegelijkertijd duurzame benutting kunnen verdragen toe te voegen aan de nationale 
wildlijst. Dit pleidooi kreeg in 2019 geen meerderheid in de Tweede Kamer en werd  
ook in het traject in de Eerste Kamer niet overgenomen. 

Jagers in het Groen startte in Limburg

Op 6 augustus was de gedeputeerde Carla Brugman, 
verantwoordelijk voor soortenbescherming in Limburg, als 
gast aanwezig bij de presentatie van het project ‘Jagers in 
het Groen’. In totaal werden er in 2020 door de Limburgse 
wildbeheereenheden ruim 70 hectare wildakker ingezaaid 
met een zaadmengsel. Dit mengsel werd gesubsidieerd 
door de provincie en was samengesteld uit soorten waar 
met name patrijzen en wilde bijen van profiteren.

Gemeente Harderwijk verving pachtovereen-
komsten door vrijwilligersovereenkomsten

Tijdens het vernieuwen van de overeenkomsten op 
gemeentegronden besloot de gemeente Harderwijk in 
2020 de pachtovereenkomsten voor jagers om te zetten in 
vrijwilligersovereenkomsten. De inspanningen van jagers 
werden gekenmerkt als maatschappelijke dienstverlening 
en vergeleken met vrijwilligers die in de bossen helpen  
met bijvoorbeeld prunusbestrijding, zaailingen trekken,  
en dergelijke. 

NEDERLAND EN DE 12 PROVINCIES
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Beter beleid, beter natuurbeheer 

Half september stuurden wij ons pleidooi naar alle  
fracties in de Tweede Kamer. Onder de noemer ‘Beter  
beleid, beter natuurbeheer’ pleitten we voor beleid,  
waar jagers en wildbeheereenheden op een goede manier 
uitvoering aan kunnen geven. We vroegen in ons pleidooi 
aandacht voor: 
- vermindering van bureaucratie
- het landschap als prioriteit 
-  vermindering van maatschappelijke kosten
-  verbetering toezicht op natuur- en vuurwapenbeleid

Pleidooi voor behoud e-collar 

In 2019 maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend 
dat de stroomhalsband voor honden (de e-collar) verboden zou worden voor gebruik  
door particulieren. De regeling die dit verbod regelde, lag tot de zomer van 2020 ter  
consultatie. Ook de Jagersvereniging gaf haar reactie. Wij wilden dat onze leden de 
stroomhalsband kunnen blijven gebruiken in specifieke jachtsituaties. Ondanks een 
eerdere toezegging van het ministerie dat de jachtpraktijk van het verbod uitgezonderd 
zou blijven, veranderde de minister in 2019 zonder deugdelijke argumentatie van  
mening. Het verbod zal naar verwachting op 1 juli 2021 ingaan.

Noodklok weidevogelstand Friesland

Op donderdag 1 oktober sprak Siebren Siebenga, voorzitter 
van onze Friese afdeling, samen met vertegenwoordigers 
van de Bond van Friese Vogelwachten, de Agrarische  
Collectieven en LTO met de gedeputeerden Klaas Fokkinga 
en Douwe Hoogland over de weidevogelstand in Friesland. 
De negatieve ontwikkeling van de populaties weidevogels 
en het belang van ingrijpen bij predatoren vormden de kern 
van hun gesprek. Provinciale Staten zouden meer kunnen 
doen in de vorm van het verlenen van vrijstellingen, en dat 
pleidooi vond goed gehoor bij de gedeputeerden. 

Makkelijker melden via FRS-mobiel

Een van de projecten waar wij ons in 2020 mee bezig hielden, was de realisatie van een vereen-
voudigde, mobiele versie van het Fauna Registratie Systeem (FRS). Al langer werd de bestaande 
website door jagers als niet-gebruiksvriendelijk ervaren, terwijl de verplichtingen voor digitale 
registratie alleen maar toenamen. Wij maakten ons hard voor een mobiele versie die de locatie 
koppelde aan de registratie. Ook zorgden wij ervoor dat een testpanel mee kon kijken voordat 
de nieuwe versie in gebruik werd genomen.
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In 2020 begeleidden we op dit dossier  
opnieuw circa 25 leden, waarvoor we  
tientallen (informele) procedures hebben 
gevoerd. Inmiddels kregen meer dan 125  
gedupeerde (bestaande) jachtaktehouders 
die wij hebben bijgestaan hun akte (terug). 
Verder spanden we ons in om ervoor  
te zorgen dat de onterechte negatieve  
testuitslag op de e-screener hun in de  
toekomst niet wordt nagedragen. 
 
In meer dan tien gevallen hebben aspirant 
jagers die geconfronteerd werden met een 
negatieve testuitslag een contra-expertise 
aangevraagd bij een psychiater of psycho-
loog. In 100% van de gevallen volgde alsnog 
een positief advies van de deskundige! Toen 

één politie-eenheid desondanks bij het 
weigeringsbesluit bleef, stapten wij samen 
met deze nieuwe jager naar de rechtbank. 
En ook dat proces werd gewonnen. 

Om de e-screener volledig van tafel te 
kunnen krijgen – onze inzet vanaf het begin 
– moest er ook in Den Haag het nodige 
gebeuren. Daarvoor werkten we samen  
met de KNSA. Gezamenlijk spanden wij een 
kort geding aan tegen de Staat der  
Nederlanden om de e-screener te schrappen. 
De rechter oordeelde echter dat de staat  
de e-screener mocht blijven gebruiken.

Naar aanleiding van de gewonnen zaak  
van ons lid wiens aanvraag – ondanks het  
positieve advies van een expert – toch nog 
geweigerd werd, stelde het CDA in september 
Kamervragen. Bij de beantwoording gaf de 
minister onder meer aan dat de e-screener 
in het najaar van 2020 geëvalueerd zou gaan 
worden en dat de Jagersvereniging en de 
KNSA bij deze evaluatie betrokken worden.

Toen in oktober 2019 de minister van Justitie en Veiligheid de e-screener  
uitrolde, leidde dit onmiddellijk tot grote problemen voor jagers.  
Na intensieve lobby samen met de Koninklijke Nederlandse Schietsport 
Associatie (KNSA) werd dit nieuwe screeningsmiddel nog voor het einde van 
diezelfde maand opgeschort voor een periode van twee jaar. Deze stop gold 
uitsluitend voor de mensen die reeds een jachtakte hadden. De ‘eerste aan-
vragers’ zouden nog wel de e-screener moeten maken. In 2020 werd helaas 
duidelijk dat ook een deel van deze groep de dupe werd van dit ondeugde-
lijke instrument. Om deze gedupeerde leden te steunen, ook vanwege het 
collectieve belang, werd er door onze afdeling juridische zaken en belan-
genbehartiging ook in 2020 zeer veel werk verzet op dit dossier. 

E-screener hield de  
gemoederen flink bezig

gedupeerden

leden

kregen jachtakte 
terug of ontvingen 

eerste akte

kregen begeleiding 
bij het voeren van 

procedures

 > 125  

25 
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De wildlijst, basis voor 
duurzaam wildbeheer

Direct na de bekendmaking van de  
Nederlandse Rode Lijst kwam de Jagers- 
vereniging met een reactie. Wij stelden  
dat er het nodige aan te merken is bij  
de gehanteerde systematiek van de  
Nederlandse Rode Lijst. Het grootste 
kritiekpunt betrof het feit dat geschatte 
aantallen uit 1950 gehanteerd werden  
als referentie voor de huidige situatie.  
Wij stelden ook dat het opmerkelijk was 
dat een volledige set data, verzameld door 
jagers en WBE’s, dit keer niet meegenomen 
was bij de opstelling van het rapport.  
En ook gaven wij aan dat de Nederlandse 

Rode Lijst bij de bepaling van haar criteria 
behoorlijk afweek van de internationale 
Rode Lijst die de ontwikkeling van dier- 
soorten over kortere periodes bekijkt.  
De minister liet direct in een reactie  
weten dat zowel haas als konijn zo talrijk 
en wijdverbreid in Nederland voorkomen  
dat sluiting van de jacht niet nodig was. 
Deze beantwoording was in lijn met  
eerdere Kamervragen in oktober om de 
wilde eend van de wildlijst te halen. Ook 
toen gaf de minister aan dat de stand van 
de wilde eend daartoe geen aanleiding gaf.
Voor Partij voor de Dieren was de opname 

op de Rode Lijst in december reden twee 
voorstellen in te dienen om de jacht op 
haas en konijn te stoppen. Partij voor de 
Dieren trok de voorstellen in toen bleek  
dat ze geen meerderheid zouden halen. 
In de gehele discussie rond de wildlijst 
maakte de Jagersvereniging van meet af 
aan duidelijk voorstander te zijn van een 
onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens. 
Deze autoriteit zou de minister moeten 
voorzien van objectieve en goed onder-
bouwde adviezen waarbij alle relevante 
informatie meetelt. 

Op 3 november 2020 werd de nieuwe Rode Lijst voor Zoogdieren bekend gemaakt. 
En waar voorheen alleen konijn als wildsoort op de lijst prijkte als ‘gevoelig’, werd daar  
nu ook het haas als ‘gevoelig’ aan toegevoegd. Een dag later lanceerde de Dierenbescherming 
een grootscheepse campagne met de voorspelbare boodschap om de jacht te sluiten.  
Immers – zo was hun redenering -, soorten waar het ‘zo slecht mee gaat’ zouden niet  
bejaagd kunnen en moeten worden. Maar ging het dan zo slecht met haas en konijn?  
Waarom waren de tellingen van jagers dit keer niet meegenomen en bij de vorige lijst wel? 
En ook: hoe kwam die Rode Lijst überhaupt tot stand? En is die Nederlandse Rode Lijst wel  
te vergelijken met de andere Rode Lijst van IUCN, de internationale natuurbeschermings- 
organisatie, waarop de met uitsterven bedreigde diersoorten staan? 

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 

RODE LIJST NL



10

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 

Veilig op weg, daar jagen 
wij voor

In oktober trapten we de campagne  
af met een oproep aan de minister van  
Infrastructuur en Waterstaat. We vroegen 
haar om in het theoriegedeelte van het  
rijexamen op te nemen dat na een aan-
rijding met een wild dier dit gemeld moet 
worden bij de politie. Zodat in de toekomst 
iedere automobilist weet heeft van deze 
wettelijke verplichting.  
Telegraaf en Reformatorisch Dagblad  
pakten het nieuws die dag op. ’s Avonds 
was de campagne in RTL Nieuws en de 
dagen erna volgden vele andere publicaties. 
Tegelijk werd in ons campagnegebied op en 
rond de Veluwe de campagne verder onder 
de aandacht gebracht: onder andere met 
campagneposters langs wegen en in bus-
hokjes en de lancering van een speciale 
website www.daarjagenwijvoor.nl.  
Vervolgens kregen alle inwoners in het 
campagnegebied een bon in de bus  
waarmee ze een gratis broodje wildkroket 
konden ophalen bij de plaatselijke snack-
bar. En ook dat haalde weer de kranten. 
Door corona was het helaas niet mogelijk 
om onze speciale proeverij voor culinaire 
pers te organiseren. En ook het plan om 
de basisscholen in het campagnegebied 
te bezoeken moest door corona worden 
gecanceld. Toch wist de campagne veel 

In 2019 werd besloten om het publieksblad Buit niet langer uit te geven. De opdracht 
was om het vrijgekomen budget in te zetten voor een publiekscampagne. Die zou de 
Nederlander meer kennis van en inzicht moeten geven in activiteiten van jagers die 
belangrijk zijn voor de samenleving maar bij het grote publiek nog redelijk onbekend 
zijn. Het bevorderen van verkeersveiligheid bijvoorbeeld. 

10 MILJOEN 
NEDERLANDERS 

zijn onderwerp ‘jagers & het 
bevorderen verkeersveiligheid’ 

ergens tegen gekomen

Bekendheid 
met bijdrage 
van jagers aan 
verkeersveiligheid  
steeg naar  

48%

Aantal 
voorstanders 
van jacht t.b.v. 
verkeersveiligheid  
steeg naar 

43%

26% 20%12% 17%

36% 39%
48% 43%

38% 41%40% 40%

mensen te bereiken: maar liefst 10 miljoen 
Nederlanders zijn het onderwerp ‘jagers & 
het bevorderen van verkeersveiligheid’ 
ergens in de (sociale) media tegen 
gekomen. Zo’n 6,5% van de mensen die 
een bon hadden gekregen voor een gratis 
broodje wildkroket brachten een bezoek 
aan de snackbar. 
Doordat wij voorafgaand en na afloop van 
de campagne in het campagnegebied de 
inwoners enqueteerden, konden we meten 
of ons werk effect had gehad. Opvallend 
was de toename van het percentage  
mensen dat wist dat beheeractiviteiten van 
jagers bijdragen aan verkeersveiligheid. 
Die bekendheid steeg van 36 naar 48%. 
Het percentage mensen dat er niet mee 
bekend was, nam af van 26 naar 12%.  
De rest was neutraal. Ook het percentage 
mensen dat aangaf het belangrijk te  
vinden om dieren te bejagen in het kader 
van verkeersveiligheid groeide. Van 39 
naar 43%. Het aantal tegenstanders 
daalde van 20 naar 17%. Het resterend 
deel was neutraal. Het percentage dat het 
belangrijk vond dat geschoten wild voor 
consumptie beschikbaar kwam, groeide 
van 47 naar 51%. De groep tegenstanders 
kromp van 11 naar 6%. Ook hier bleef een 
deel neutraal. 

Aantal 
voorstanders 

van geschoten wild  
voor consumptie  

steeg naar 

 51%
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CORONA & DE JAGERSVERENIGING
Corona trok een zware wissel op onze samenleving in 2020 en liet ook in het verenigingsleven diepe sporen na. Van  
het ene op het andere moment kwamen activiteiten stil te liggen, konden besturen niet meer vergaderen en moesten  
medewerkers gedwongen hun kinderen zelf les geven en vanuit huis werken. Wat betekende de uitbraak van COVID-19 
voor de bestuurders, vrijwilligers en medewerkers van de Jagersvereniging? En hoe speelde de vereniging hier op in?

Jacht & jachthonden, corona- 
checklist biedt duidelijkheid

Nadat in het voorjaar alle activiteiten
in groepsverband abrupt stil kwamen te 
liggen, startten deze later – onder voor-
waarden - weer op. Door de speciale 
‘corona-checklist’ die de Jagersvereniging 
na elke persconferentie opstelde en via 
mailings verstuurde, konden we onze leden 
snel op de hoogte stellen van de nieuwste 
maatregelen. Dat werd gewaardeerd. Onze 
speciale corona-pagina op de website werd 
meer dan 33.000 maal gelezen.
Ook onze juridische helpdesk werd door 
leden veelvuldig geraadpleegd. Collega’s 
namen in 2020 duizenden telefoontjes aan 
met zeer uiteenlopende vragen van leden 
over corona. 

Kamervragen Partij 
voor Dieren om 
jachtverbod vanwege 
corona afgewezen

Direct na het bekendmaken van de eerste 
maatregelen in maart 2020 vroeg Partij voor 
de Dieren om een totaal jachtverbod. In 
de beantwoording van deze Kamervragen 
gaf de minister aan dat de huidige activi-
teiten van jagers prima onder de geldende 
restricties van het RIVM konden worden 
uitgevoerd. Dit was in lijn met het standpunt 
van de Jagersvereniging.

Ondersteuning WBE’s bij 
organisatie Algemene 
Ledenvergaderingen

Door corona konden in het voorjaar de  
Algemene Ledenvergaderingen van WBE’s 
niet doorgaan. Mensen mochten immers 
niet in grotere groepen samenkomen. 
Echter, wetgeving verplichtte verenigingen, 
waaronder ook WBE’s, om wel een aantal 
zaken binnen een bepaalde termijn en  
middels ledenvergaderingen af te ronden.  
Wij hielpen de WBE’s om aan hun verplich-
tingen te voldoen door een richtlijn op te 
stellen, die we op 9 mei 2020 via e-mail  
verstuurden. Daarin hadden wij drie scena-
rio’s uitgewerkt die WBE’s konden volgen. 

ALV

Provinciale afdelingen, 
ledenraad en landelijk  
bestuur: online vergaderen

Het verenigingsrecht verplichtte natuurlijk 
ook de Jagersvereniging om haar verga-
deringen te blijven organiseren. En waar 
we eerst nog geen ervaring met online 
vergaderen hadden, werd dat in 2020 heel 
vanzelfsprekend. Zowel onze provinciale 
afdelingen, als ook de ledenraad en het 
landelijk bestuur kwamen in 2020 vooral 
digitaal bijeen. Zo konden ook wij aan  
onze statutaire verplichtingen voldoen, 
zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de 
jaarrekening 2019 en de begroting 2020. 
De Jagersvereniging faciliteerde de  
provinciale afdelingen en wildbeheereen-
heden door het aanbieden van een digitale 
vergadermogelijkheid voor het organiseren 
van algemene ledenvergaderingen via  
de vergadertool GoToMeeting. Met deze  
vergadertool kon, indien gewenst en  
noodzakelijk, anoniem gestemd worden. 

Overheidsacademie 
gecanceld

Eén van de opdrachten waar de Jagersvereni-
ging zich in 2020 mee bezig hield, was het 
opzetten van een overheidsacademie. Het 
doel was om hier medewerkers van provin-
cies voor uit te nodigen en hen in een dag 
meer kennis en inzicht mee te geven over 
alle aspecten rond jacht, beheer en schade- 
bestrijding. Het hele programma was uitge-
werkt, schietinstructeurs waren geboekt, 
maar keer op keer waren we genoodzaakt 
om de reserveringen af te zeggen. 

Kantoor gesloten

Net als veel andere werkgevers sloot ook 
het landelijk bureau van de vereniging op 13 
maart abrupt haar deuren. Van de ene op de 
andere dag werkten bijna alle collega’s thuis, 
met uitzondering van de collega die post en 
facilitaire zaken verzorgde. Onze IT bleek  
prima ingericht op thuiswerken en het werk 
kon gedurende de rest van 2020 gewoon 
doorgang vinden. Toen in september de  
eerste plannen werden gemaakt om weer  
af en toe op kantoor te gaan werken, maar 
het aantal besmettingen en ziekenhuis- 
opnamen weer sterk toenam, bleef thuis- 
werken de norm. 
Om een vinger aan de pols te houden bij 
individuele medewerkers en om de onder-
linge betrokkenheid te faciliteren, waren er 
veelvuldig online teamoverleggen en online 
bureaubijeenkomsten met alle medewerkers. 
Er werd in deze overleggen nadrukkelijk stil 
gestaan bij ieders welbevinden. 
Halverwege 2020 werd een anoniem mede-
werkerstevredenheidsonderzoek gehouden. 
Daarbij scoorde de tevredenheid van de mede- 
werkers over de hele linie hoog en gaven zij 
onze vereniging als werkgever een dikke 8.

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 
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ROADMAP VOOR PREVENTIE AFRIKAANSE VARKENSPEST 

Eind mei presenteerde de taskforce Preventie introductie  
Afrikaanse varkenspest een roadmap aan de minister van LNV. 
In de roadmap stonden acties en aanbevelingen die het risico 
op introductie van Afrikaanse varkenspest bij gehouden var-
kens en wilde zwijnen in Nederland verlagen. 
Naast het feit dat jagers – zo leerden ervaringen uit het buiten-
land – een zeer belangrijke schakel zijn in het signaleren van  
varkenspest vormden zij ook een groep die bekend en  
betrokken moest zijn met de hygiënemaatregelen om verdere 
verspreiding te voorkomen. Dat was de reden dat professionals 
van de Jagersvereniging ook in 2020 deelnamen aan de task-
force die de minister adviseerde. 

JAGERSVERENIGING ACTIEF IN DELTAPLAN  
BIODIVERSITEITSHERSTEL

In 2019 trad de Jagersvereniging toe als partner in het Deltaplan 
Biodiversiteitsherstel. Dit platform was opgezet om bedrijven, 
boeren, organisaties, banken en wetenschap samen te laten 
werken met het doel om biodiversiteitsverlies in Nederland  
om te buigen in herstel. Namens de Jagersvereniging namen  
in 2020 verschillende bureaumedewerkers deel aan werk- 

groepen. Zo was de afdeling belangenbehartiging betrokken bij 
de ‘werkgroep coherente wet- en regelgeving’. Deze werkgroep 
nam de regelgeving onder de loep die herstel van biodiversiteit 
belemmert. Wij brachten onder andere het versnipperde exo-
tenbeleid in als onderwerp, waarbij elke provincie eigen regels 
opstelt voor verplichtingen die Nederland als land zou moeten 
nakomen. Denk aan het beleid rond de rosse stekelstaart. Ook 
gaven wij aan dat elke jager in zijn eigen veld hier uitvoering 
aan zou moeten kunnen geven. Daarnaast namen onze  
bureaumedewerkers van communicatie veelvuldig deel aan  
de werkgroep die de communicatie van het Deltaplan vormgaf.  
Ook besteedden wij veel aandacht aan het Innovatiefonds 
waarbij biodiversiteitsprojecten in aanmerking konden komen 
voor subsidie. Eén van de acht projecten die subsidie ontving 
van het Innovatiefonds was het project ‘Patrijs in het Bentwoud’. 
In dit project maakten de WBE’s Rijnstreek Zuid en Schieland 
onderdeel uit van de brede coalitie waar ook Staatsbosbeheer, 
gemeenten, hoogheemraadschap, IVN, agrarische collectieven, 
etc. onderdeel van waren.

ONDERZOEK JAGERSVERENIGING: VOEDERBIETEN  
ECOLOGISCHE MEERWAARDE BOVEN SNIJMAIS

Halverwege 2020 presenteerde onze afdeling ecologie de 
resultaten van haar onderzoek naar de ecologische waarde van 
voederbieten in vergelijking met de teelt van snijmais. Uit het 
onderzoek dat in 2018 en 2019 werd verricht, bleek onder meer 
dat voederbieten wat meer variatie aan insecten opleverde.  
En dat het een beter broed- en leefgebied was voor vogels  
en zoogdieren. Omdat er ook op verschillende plekken in de 
onderzoeksvelden metingen werden gedaan naar insecten kon 
geconcludeerd worden dat er net naast de percelen de grootste 
hoeveelheid ongewervelde insecten werden aangetroffen. De 
Jagersvereniging gaf daarom als aanbeveling mee in te zetten 
op akkerrandenbeheer. Het onderzoek van onze afdeling 

EXPERTISECENTRUM JACHT, BEHEER 
EN SCHADEBESTRIJDING

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 
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ecologie maakte onderdeel uit van het grotere onderzoeks- 
project ‘Natuurinclusieve landbouw met de voederbiet’.

WATERWILD IN NOORD-WEST EUROPA: HET ‘WATER-
FOWLERS’ NETWORK’

In 2019 is het netwerk opgezet waarin zeven nationale jacht-
organisaties uit Noord- en West-Europa zitten. Internationale  
samenwerking op de trekroutes van vogelsoorten is essentieel, 
want wat er bijvoorbeeld in Finland met een vogelsoort 
gebeurt, kan effecten hebben in een ander land. Dit kan 
ook belangrijk zijn voor de jacht. Het doel van het netwerk is 
samenwerken voor het behoud en beheer van soorten, zoals 
diverse ganzen- en eendensoorten. 
In augustus 2020 vond de jaarlijkse meeting van het Waterfowlers’ 
network plaats. Vanwege COVID-19 niet in Nederland zoals 
gepland maar in een online meeting. Naast de vaste partners, 
zeven jachtorganisaties, waren bij dit overleg ook leden van 
AEWA, FACE en universiteit Aarhus aanwezig. 
Naast de uitwisseling van kennis is er ook besproken wat de rol 
van jagers kan zijn in watervogelmanagement. Jagers kunnen 
bijdragen aan monitoring van soorten en ook het opvullen van 
kennishiaten doordat zij de ogen en oren in het veld zijn. 
Het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met het opzetten  
van een internationaal gecoördineerd programma voor vleugel- 
onderzoek. Ook heeft het netwerk afgelopen jaar bijgedragen 
aan het AEWA-plan voor de eidereend. Het actieplan moet  
ervoor zorgen dat de negatieve trend van deze soort wordt 
gestopt. De expertise vanuit het netwerk, waarin landen  
zitten waarin deze soort nog bejaagbaar is, kan hier een  
goede bijdrage aan leveren. 
Dit jaar hebben we tijdens het overleg ons eendenkorven- 
project gepresenteerd. Hierbij bleek dat in partnerlanden ook 
op kleine schaal kunstnesten geplaatst worden. Omdat het 
in kaart brengen van onze inzet en de successen maar ook 
kennisdeling belangrijk zijn voor het netwerk startten we een 
specialistengroep. In deze groep bespraken we de verschillende 
methoden van kunstnesten en wisselden we ervaringen uit.  

Zo kwamen we er achter dat in andere landen ook kunstnesten 
worden gemaakt voor eidereenden en brilduikers. Daarnaast 
willen we samen gegevens gaan verzamelen over de werk-
zaamheid van deze maatregelen zodat we de positieve invloed 
hiervan kunnen aantonen. 

 

EENDENKORVENPROJECT

Eind 2019 startte onze afdeling ecologie het eendenkorven- 
project om het nestsucces van kunstnesten te bepalen. Van  
oudsher plaatsen jagers eendenkorven en hooirollen om het  
nestsucces van de wilde eend te verbeteren. Hiermee worden  
de eieren tijdens de broedperiode beschermd tegen predatie  
en slechte weersomstandigheden. 
Vandaag de dag gaat minstens 60% van de natuurlijke wilde  
eendennesten verloren. Daarom is het plaatsen van de korven  
en het monitoren hiervan erg belangrijk. Om het succes van de 
korven eenduidig aan te kunnen tonen en de inzet van jagers 
voor deze soort zichtbaar te maken is ons onderzoek nodig. 
In broedseizoen 2020 verliep het proefjaar voor dit langdurige 
project goed. Er meldden zich bijna 100 jagers die de resultaten 
van ongeveer 700 kunstnesten doorgaven.  
Tijdens het onderzoek bleek dat er soms onduidelijkheden  
waren over het plaatsen van de korven. Naar aanleiding daarvan 
stuurde de Jagersvereniging eind 2020 een factsheet over het 
plaatsen van broedkorven en hooirollen naar al haar leden.  
Om het aanschaffen van korven eenvoudiger te maken zochten 
wij samenwerking met de Vereniging Voor Vlechters. Hiermee 
kon iedereen die geïnteresseerd was een broedkorvenvlechter  
in de buurt vinden.
In het kader van het eendenkorvenproject plaatsten wij zelf 10 
eendenkorven op landgoed Amerongen. Deze korven werden 
nauwlettend in de gaten gehouden. De foto’s en filmpjes  
werden gebruikt als promotiemateriaal. 
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Tweede Kamerverkiezingen & formatie

In maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Voor onze leden is het belangrijk dat de 
politieke partijen die in de Kamer komen op de 
hoogte zijn van de belangen en toegevoegde waarde 
van onze leden en onze vereniging. Na de verkiezingen 
begint de formatie. Ook dan is het belangrijk dat onze 
stem gehoord en meegewogen wordt. Wij zorgen er voor 
dat onze punten bekend zijn bij de politici die over de 
jacht, het Nederlandse natuurbeheer, landbouwbeleid 
en de wapenwetgeving gaan. Samen met de NOJG en de 
FPG zullen we een brief aan de formateur sturen waarin 
we onze gezamenlijke standpunten kenbaar maken. 
Wanneer dit jaarverslag verschijnt, zijn de verkiezingen 
achter de rug.

Wet Wapens en Munitie

De Wet Wapens en Munitie wordt in de komende 
jaren herzien. Wij vinden het erg belangrijk dat 
Nederlandse jagers – net als in de ons omringende  
landen – kunnen beschikken over een digitale  
jachtakte. Ook kan de geldigheidsduur voor de  
jachtakte wat ons betreft naar vijf jaar in plaats van één 
jaar. Verder willen wij graag dat de geluiddemper ook 
beschikbaar komt voor jagers die niet in loondienst zijn. 
Samen met andere belangenbehartigers zoals de KNSA 
zullen wij ervoor zorgen dat onze inbreng op de juiste 
momenten op tafel ligt bij de mensen en organisaties 
die hier mee bezig zijn. 

E-screener

De e-screener is geen goed instrument om te 
screenen of mensen mogen beschikken over  
wapens. Wij werken er – samen met andere belangen- 
behartigers – hard aan de e-screener uiteindelijk 
helemaal van tafel te krijgen. Komend jaar vindt  
het deskundigenonderzoek plaats waarvoor wij  
met succes hebben gepleit bij de rechtbank.  
Omdat het in oktober 2021 twee jaar geleden is dat de 
e-screener voor bestaande verlofhouders opgeschort 
werd, zetten we ons in om (tijdelijke) herinvoering in 
oktober 2021 te voorkomen. Ook blijven wij de eerste 
aanvragers ondersteunen die onterecht de dupe  
worden van een negatieve uitslag van de e-screener.

Broedkorvenproject

Dat het aantal broedparen van de wilde 
eend weer terug was op het lagere niveau 
van 1970 was reden om 2020 uit te roepen 
tot het Jaar van de Wilde Eend. Men gaf ook aan 
dat dat waarschijnlijk van doen had met het feit dat er 
niet genoeg eendenkuikens in ons land groot werden. 
Maar onduidelijk is waar het mis gaat in de kuikenfase. 
Omdat er geen Nederlands onderzoek is naar het succes 
van kunstnesten zette de Jagersvereniging in 2019 het 
broedkorvenproject op dat ook in 2020 doorliep. De 
eerste resultaten zullen in 2021 bekend worden. 

Wildlijst, onderzoek ‘Verschil van  
dag en nacht’

Vind je verschillen als je zoogdieren met  
het blote oog telt of volgens hetzelfde  
telprotocol met warmtebeeldapparuur? 
En wat zijn de verschillen in het aantal dieren als je met 
warmtebeeldapparatuur overdag telt, in de schemering of 
’s nachts? Als je uitspraken wilt doen over de aantallen en 
ontwikkelingen van zoogdierpopulaties en daar betrouw-
bare conclusies uit wilt trekken, is het belangrijk om in  
gevarieerd gebied, landsdekkend en op verschillende  
tijdstippen op zicht en met warmtebeeld te tellen. Daar 
gaan wij in 2021 mee aan de slag. Met het onderzoek 
‘Verschil van dag en nacht’ wil de Jagersvereniging een 
landelijk dekkende set aan betrouwbare telgegevens  
van drie zoogdiersoorten opleveren: haas, konijn en ree.  
Doel van dit onderzoek is dat de telgegevens meegenomen 
worden in alle rapportages die over zoogdieren in  
Nederland worden opgesteld.

Nieuw Strategisch Meerjarenplan  
2022 – 2025

Wat betekent de bouw van honderdduizenden 
nieuwbouwwoningen, de komst van zonne- 
weides en windparken en de eis voor natuurinclusief  
boeren voor de Nederlandse jagers, voorjagers en wild- 
beheereenheden? Wat komt er de komende jaren allemaal  
op onze leden af? En wat betekent dat voor de inzet van  
de Jagersvereniging?  
In 2021 gaat de vereniging – met leden, afdelingen en  
ledenraad – aan de slag om de nieuwe koers te gaan  
bepalen. Dit wordt opgeschreven in het Strategisch  
Meerjarenplan voor de jaren 2022 tot 2025.

Wat gaan we 
in 2021 doen?

PUBLIEK JAARVERSLAG KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAGERSVERENIGING 
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FINANCIËN IN 2020

+  €3.317.418
-   €3.183.912
+ €14.918 

-     €147.704 euro
+ € 59.000  
+ €206.704

ALGEMENE RESERVE
€1.766.025

huisvestingskosten 
€91.000

administratiekosten 
€95.000

algemene kosten 
€39.000

afschrijvingskosten 
€34.000

collectieve 
belangenbehartiging 
€995.000

communicatie 
activiteiten 
€671.000ledenservice en bedrijfsvoering 

€488.000

ecologie
€288.000

vrijwillige bestuurders
€214.000

juridische zaken 
€269.000

Veel werd gecoördineerd door de vrijwillige bestuurders 
van de Jagersvereniging, landelijk en in de provinciale 
afdelingen. De kosten hiervoor, incl. ondersteuning  
vanuit het verenigingsbureau, bedroegen in 2020 
214.000 euro.Een zeer groot deel van de werkzaam- 
heden in de Jagersvereniging werd verzet door de bijna 
30 medewerkers (25 fte) van het verenigingsbureau.  
De kosten voor de verschillende afdelingen kunnen  
als volgt worden weergegeven: voor de collectieve 
belangenbehartiging kwam dit op 995.000 euro, voor 
communicatieactiviteiten op 671.000 euro (dat is inclusief 
De Jager met de redactie), voor ledenservice & bedrijfs-
voering op 488.000 euro, voor ecologie op 288.000 
euro en voor juridische zaken op 269.000 euro.
De huisvestingskosten van het kantoor van de  
Jagersvereniging kwamen op 91.000 euro, de adminis-
tratiekosten op 95.000 euro, en de afschrijvingskosten 
en algemene kosten op 34.000 en 39.000 euro.

RESULTAAT
In totaal heeft de Jagersvereniging in 2020 bijna 3,2 miljoen euro (€ 3.183.912) uitgegeven. Met de
inkomsten van 3,3 miljoen euro (€ 3.317.418) leidde dat tot een positief saldo van inkomsten
en uitgaven van 133.506 euro. De financiële baten en lasten waren 14.918 euro, zodat het operatio-
neel resultaat over dit boekjaar 147.704 euro was. Omdat een gedeelte van de begrote kosten gedekt 
werd uit bestemmingsreserves (totale vrijval 59.000 euro), werd het uiteindelijk bedrag van 206.704 
euro aan de algemene reserve toegevoegd.

UITGAVEN UITGESPLITST 

FINANCIEEL GEZOND
De Jagersvereniging is financieel gezond, met een eigen vermogen per eind 2020 van 2.024.657 euro.
Daarvan werd 258.632 euro vastgelegd in bestemmingsreserveringen, waarmee de algemene reserve 
op 1.766.025 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
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 lande-
lijk 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 vragen over jagen. In het verslagjaar 2020 zijn veel leden 
bijgestaan met de E-screener. Om de leden te informeren verzonden we onder andere wekelijkse nieuws-
mailings, faciliteerden we Facebookgroepen voor leden en publiceerden we het ledenmagazine De Jager.

INKOMSTEN EN CONTRIBUTIE
De Jagersvereniging draait bijna helemaal op de contributies die de leden betalen. De 
contributie bedroeg in 2020 170 euro per persoon voor leden. Cursisten in het eerste jaar van 
de jachtopleiding waren vrijgesteld van contributie. Jongeren (t/m 25 jaar) en leden na het 
eerste jaar van hun jachtopleiding betaalden 85 euro. De contributie voor Wildbeheereenheden 
bedroeg 426 euro. Samen brachten de leden in 2020 een bedrag van 3,3 miljoen euro in.
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€3,3 MILJOEN CONTRIBUTIE
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