
 

Stichting Patrijs van West-Twente 
 
Secretariaat: 
Zuidelijke Kanaaldijk 4   
7447 SV Hellendoorn   
 
E:           info@patrijsvanwesttwente.nl 

W:         www.patrijsvanwesttwente.nl 

 

 

KvK: 64083861 

IBAN: NL52 RBRB 8835 9719 85 

 

 

Beste leden van WBE ‘West-Twente‘, 

 

Net als vorig jaar willen we u in de gelegenheid stellen om, in samenwerking met Hofman 

Natuurzaden, uw jachtveld aantrekkelijker te maken voor het patrijs door het gratis beschikbaar 

stellen van het patrijzenmengsel ‘Twentsche Veld’. Hiervoor vragen we het volgende van u, met 

inachtneming van enkele ‘spelregels’.  

 

Geef voor 20 maart a.s.  de volgende informatie aan ons door: 

1. oppervlakte in te zaaien strook/akker (m2 per locatie) 

2. kaartje(s) met locatie(s) via FRS, Google Maps, Atlas van Overijssel,…... 

3. FRS-nummer (laatste twee cijfers), naam jachtveldhouder en (eventueel) jachtveldnaam 

4. bereidheid tot het plaatsen van een bescheiden informatiepaneeltje.  

 

Hieronder een voorbeeld van een kaartje uit FRS: 

 
 

Werkwijze 

- Voor de deelnemers die in 2022 aan deze actie mee deden: het is de bedoeling dat in 2023 de helft 

van de oppervlakte van de strook of akker die in 2022 is ingezaaid, weer wordt ingezaaid. Volgend 

jaar wordt dan de andere helft ingezaaid, enzovoort. U bestelt nu dus voor de locaties van 2022 voor 

de helft van de oppervlakte aan zaadgoed. Zie de volgende pagina voor een schematische uitwerking. 



 

 

 

 
 

 

- Voor nieuwe deelnemers of deelnemers die (weer) een extra mogelijkheid in hun veld gevonden 

hebben: geef deze oppervlakte(s) in zijn geheel door. 

 

Waarom maar de helft inzaaien?  

De reden waarom we het op deze wijze doen is omdat we zo het gehele jaar door voedsel, dekking 

en rust bieden. Helaas wordt nog te vaak de ingezaaide faunarand gemaaid, geklepeld of zelfs in zijn  

geheel ondergeploegd. Dat is natuurlijk niet de bedoeling: de faunarand heeft zo maar beperkt nut. 

Dat is jammer van uw tijd en zonde van ons geld…… Daarom wordt dit jaar ook van u gevraagd 

winterfoto’s te maken en deze naar ons toe te sturen. 

 

Geen vergoeding voor grondeigenaar 

Wellicht weer overbodig te noemen, maar: 

- er is geen vergoeding voor de grondeigenaar 

- de grondeigenaar of (iemand anders namens) u moet het zaadmengsel (laten) inzaaien 

- vooralsnog wordt voor 2500 m2 per jachtveld aan zaadmengsel ter beschikking gesteld 

- het zaadmengsel is gratis. 

 

Procedure 

Na 1 april ontvangen de velden die alle gegevens correct hebben doorgegeven een afhaalbewijs van 

onze stichting. Met dit afhaalbewijs haalt u het zaadmengsel op bij Hofman Natuurzaden te Notter. 

Meer informatie hierover ontvangt u ter zijner tijd van Stichting Patrijs van West-Twente. 

 

Vorig jaar hebben enkele jachtvelden voor een bepaalde oppervlakte aan zaadmengsel 

besteld maar dit, ook na herhaaldelijk verzoek daartoe, niet opgehaald. Dit jaar wordt 

een einddatum genoemd waarop u uiterlijk het zaadmengsel kunt ophalen en wordt er 

          geen herhalingsoproep gedaan. Na deze datum vervalt dan ook de mogelijkheid om het  

          zaadmengsel nog op te kunnen halen. 

Groen is het in 2022 ingezaaide deel 

2022 2023 2024 

In 2024 doen we het weer net andersom….. 

Voedsel 

Rust 

Dekking 

Rust 



 

 

 

Tot slot….. 
 
Probeer donateurs te werven: we zijn een stichting die draait op subsidies, giften en belangeloze 
medewerking van andere (aan ons gelieerde) organisaties: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of: doe zelf een donatie!  

 

Dat kan op: IBAN NL52 RBRB 8835 9719 85 

 

onder vermelding van ‘Donatie patrijzenactie 2023’.  

 

ANBI informatie 

Stichting Patrijs van West-Twente is een goede doelen organisatie, erkend door Belastingdienst. Een 

ANBI-organisatie heet dat officieel. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Het betekent 

dat iemand die een schenking wil doen, dit zeer fiscaal vriendelijk kan doen: u betaalt geen of maar 

gedeeltelijk belasting over de gift. Het geven van een erfenis is helemaal belastingvrij. Het hoeft niet 

alleen om geld te gaan; eventueel schenken of vererven van onroerende goederen (grond, gebouwen) 

en roerende goederen vallen ook onder de regeling. 

Er zijn verschillende organisaties die een ANBI-status hebben. Ieder met een eigen specifieke 


