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Afdelingsbesturen 
De Jagersvereniging is een landelijke ver-
eniging met een centraal landelijk bestuur 
en een centrale ledenraad die leiding 
geven aan de vereniging. Omdat veel op 
het gebied van jacht, beheer en schade-
bestrijding door de overheid provinciaal 
is gedecentraliseerd, kent de Jagersvereni-
ging afdelingsbesturen om lokaal maat-
werk te kunnen leveren.
Een afdelingsbestuur bestaat uit ten  
minste drie personen. De afdelings- 
vergadering stelt het aantal bestuurs- 
leden vast. Een afdelingsbestuur bestaat 
in ieder geval uit een voorzitter, een  
secretaris en een penningmeester.  
De voorzitter wordt in functie gekozen.  
De functies van secretaris en penning-
meester kunnen door één bestuurslid 
worden vervuld. De afdelingsbestuurs-
leden verdelen onderling de overige 
functies. Daarnaast kent het afdelings- 
bestuur algemene bestuursleden en in een 
aantal gevallen ook vertegenwoordigers 
van commissies.

Ledenraad
De ledenraad vertegenwoordigt de leden 
van de vereniging. Het landelijk bestuur 
dat belast is met de leiding van de vereni-
ging moet verantwoording afleggen aan 

de Ledenraad, net als de ministers dat 
moeten doen aan de Kamer. Dit gebeurt 
door het vaststellen van de begroting, de 
meerjarenbegroting en de jaarrekening.

De Jagersvereniging kent twee soorten 
leden: individuele leden en Wildbeheer- 
eenheden (WBE’s). Deze WBE’s zijn  
als rechtspersoon lid. Beide groepen 
hebben hun eigen vertegenwoordigers  
in de Ledenraad.
Het aantal vertegenwoordigers van de 
individuele leden wordt vastgesteld op 
basis van het aantal individuele leden van 
de Jagersvereniging in de provincie. Leden 
bepalen zelf in welke provincie ze als lid 
ingeschreven willen zijn. Het aantal leden-
vertegenwoordigers per provincie varieert 
van 1 tot 3. Deze vertegenwoordigers  
worden rechtstreeks door de leden  
gekozen. De ledenraad bestaat uit 20  
vertegenwoordigers van de individuele  
leden. Naast de vertegenwoordigers van 
de leden zijn er twaalf vertegenwoordigers 
die worden gekozen door de WBE-bestu-
ren in de provincie. Per provincie kiezen 
de WBE’s in die provincie 1 vertegenwoor-
diger in de ledenraad. Tot slot is een lid 
van de Commissie Jonge Jagers lid van  
de ledenraad.

Landelijk bestuur
De Jagersvereniging wordt geleid door het 
landelijk bestuur. Dit bestuur bestaat uit 
vijf personen. De voorzitter wordt in functie 
benoemd. De overige functies (zoals vice-
voorzitter, secretaris en penningmeester) 
worden door de leden van het bestuur 
onderling toebedeeld. De voorzitter van 
het landelijk bestuur zit ook de ledenraad 
voor. De ledenraad wordt gevormd door 
de afgevaardigden vanuit de provinciale 
afdelingen.

Raad van Advies
De Raad van Advies heeft zowel adviserende 
als controlerende taken. Zo adviseren de 
leden van de Raad het landelijk bestuur 
in beleidsmatige en financiële zaken. De 
Raad van Advies is ook voor advies ter 
beschikking van de Ledenraad. De Raad 
van Advies houdt daarnaast toezicht op 
het landelijk bestuur. In het bijzonder op 
het financiële beheer van de vereniging.

Ereraad
De Ereraad bewaakt de goede verhoudin-
gen tussen leden onderling. De Ereraad 
wordt ook wel de ‘rechter van de vereni-
ging’ genoemd. De belangrijkste taken 
van de Ereraad zijn het behandelen van 
klachten tegen leden die de wet of regels 

op het gebied van de jacht of de in het 
wild levende dieren hebben overtreden.

Commissie van Beroep
Tegen een uitspraak van de Ereraad kan 
beroep worden ingesteld bij de Commis-
sie van Beroep. De Commissie van Beroep 
behandelt het beroep dat is ingesteld op 
een soortgelijke manier als de Ereraad 
klachten behandelt. De Commissie van 
Beroep kan daarmee beschouwd worden 
als een hogere rechter.

Jonge Jagers
Iedereen in de leeftijd van 18 t/m 35 jaar 
die lid is van de Jagersvereniging, hoort 
automatisch bij de sectie Jonge Jagers. 
Dit is dus eigenlijk de jongerenafdeling. 
De Jonge Jagers vormen een enthousiaste 
groep jonge mensen met hart voor de 
natuur. Dit netwerk van jonge jagers is 
op diverse terreinen actief. Zo worden 
bijvoorbeeld schietwedstrijden georga-
niseerd, vinden er lezingen, excursies 
en wildwandelingen plaats en helpen 
Jonge Jagers mee met de natuurschoon- 
maakacties en andere werkzaamheden 
in de natuur. De Jonge Jagers hebben een 
eigen bestuur, namelijk de Commissie 
Jonge Jagers.


