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maart 2012 

PERSBERICHT 

Jaarvergadering 

 

Op maandag 19 maart 2012 zal de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE)  haar Algemene 

Ledenvergadering houden bij Landgoed Het Rheins aan de Reintszijweg 1b te Enter,  aanvang 20.00 uur. 

Hiervoor worden alle bij de WBE aangesloten jachthouders, jagers en begunstigers  uitgenodigd.  

De vergadering zal geleid worden door voorzitter J. Flim  uit Rijssen,  waarbij secretaris D. Spenkelink uit 

Rijssen  het secretariële deel van de bijeenkomst zal verzorgen. Door de voorzitter zal het voorbije 

verenigingsjaar doorgenomen worden voor haar leden. In het jaar 2011 speelden discussies over het beheer en 

schadebestrijding van met name ganzen een grote rol. Ook de presentatie van de conceptteksten van de nieuwe 

Wet  Natuur hield de WBE bezig. Juist als organisatie waarbij de leden, verantwoordelijk voor een 

daadwerkelijk beheer die ‘met beide benen in de modder staan’, worden deze ontwikkelingen nauwlettend 

gevolgd. De visie van de WBE zal dan ook door de voorzitter uitgedragen worden. 

 Van het financiële reilen en zeilen van de vereniging zal verslag gedaan worden door de penningmeester            

G. Vermaat uit Hellendoorn. 

Door diverse bestuursleden zal verslag gedaan worden aan de vergadering over de activiteiten. Onder meer zal 

verantwoording afgelegd worden met de betrekking tot het reewildbeheer door bestuurslid G.D. Velten uit 

Rijssen, als voorzitter van  de reewildcommissie. Op korte termijn moet de WBE aan een verplichting van de 

Provincie Overijssel voldoen om het beheer vast te leggen in een nieuw Faunaregistratie Systeem (FRS), een 

ontwikkeling waarmee de WBE niet blij is. Alle gegevens werden door de WBE al ingevoerd in het landelijk 

Nederlands Wild Registratie Systeem (NWRS). Dit betekent extra werkzaamheden en vele uren extra werk voor 

de leden van de reewildcommissie. Onbegrijpelijk wanneer de overheid en politiek juist deregulering als 

speerpunt in het beleid in woorden beleid.  

Ook is de WBE al jaren actief in het landschapsbeheer, waarbij de biotoopcoördinatoren de ruimte krijgen om 

hun ervaringen.   

Aftredend zijn de bestuursleden J. Flim uit Rijssen en J. Kreijkes uit Wierden die beiden herkiesbaar zijn.  

Na de pauze zal een natuurfilm vertoond worden. 

Bij de WBE zijn meer dan 80 velden met meer dan 200 jagers aangesloten, er wordt dan ook een grote opkomst 

verwacht. 

Nadere informatie:  

 

J. Kreijkes  - voorlichting  

Oude Almeloseweg 22 

7642 GK  WIERDEN 

Tel. 0546-577212   

 


