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Besluit Wob verzoek - Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere 
WBE's en Stichting FSFS   

 

 
Geachte verzoeker, 
 
 Op 7 maart 2022 heeft u, met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), een 
verzoek ingediend om openbaarmaking van informatie. U verzoekt, kort samengevat, 
openbaarmaking van Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd op 7 maart 2022, kenmerk 2928115.  
Op 5 april 2022, hebben wij de beslistermijn op grond van artikel 6 van de Wob met vier weken 
verdaagd. 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijzen wij u 
naar bijlage A. Hierbij wordt getoetst aan de artikelen 10 en 11 van de Wob waarin is aangegeven 
wanneer informatie niet openbaar wordt gemaakt. 
 
Inventarisatie 
Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd of de provincie Flevoland beschikt over de documenten 
waarop uw Wob-verzoek betrekking heeft. Hiervoor zijn het (digitaal) archief, de systemen en de 
betrokken collega’s geraadpleegd. 
 
Op basis van uw verzoek zijn er 18 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in 
een inventarisatielijst, die als Bijlage B bij dit besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst 
wordt per document duidelijk wat is besloten. 
 
Zienswijze 
Bij de openbaarmaking van diverse documenten spelen de belangen van derden een rol. Deze 
derde-belanghebbenden zijn vooraf gevraagd om hun mening te geven over openbaarmaking van 
de documenten. 
 
De derde-belanghebbenden hebben schriftelijk aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen 
openbaarmaking van deze documenten. 
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Besluit 
Wij besluiten de door u gevraagde informatie (gedeeltelijk) openbaar te maken. Voor een nadere 
specificatie per documenten verwijzen wij u naar de inventarislijst en de documenten. De reden 
waarom wij deze informatie gedeeltelijk openbaar maken volgt uit hetgeen wij hieronder hebben 
opgenomen. 
 
Motivering 
Allereerst willen wij u wijzen op het volgende. 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op openbaarmaking 
op grond van de Wob dient het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. 
Het komt een ieder in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar de persoon, de bedoeling of de belangen van de verzoeker. Bij 
de te verrichten belangenafweging worden het algemene belang bij openbaarmaking van de 
gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar 
niet het specifieke belang van de verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking 
van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien wij 
aan u de betreffende documenten verstrekken, moeten wij deze ook aan anderen geven indien zij 
daarom verzoeken. In dat licht vindt de afweging dan ook plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van 
informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
 
In diverse documenten staan (in)direct identificerende persoonsgegevens. Dit betreft onder meer 
namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de medewerkers van de provincie en die van de 
bij de aangelegenheid betrokken partijen. Wij wegen het hier bedoelde belang zwaarder dan het 
belang van openbaarheid. Deze informatie maken wij dus niet openbaar. 
 
Waar het gaat om de persoonsgegevens van ambtenaren in de documenten merken wij het 
volgende op. Indien het gaat om namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de 
openbaarheid treden, weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de 
desbetreffende ambtenaar zwaarder dan het algemeen belang van openbaarheid. Namen zijn 
immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich 
tegen de openbaarmaking daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het 
opgeven van een naam van een ambtenaar aan een individuele burger die met deze ambtenaar in 
contact treedt, maar om openbaarmaking van deze persoonsgegevens in de zin van de Wob. Deze 
persoonsgegevens maken wij dus ook niet openbaar.  
 
Waar van toepassing hebben wij deze persoonsgegevens in de documenten onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van 10.2.e. Wob. 
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Wijze van openbaarmaking 
De documenten worden gelijktijdig met het besluit openbaar gemaakt. Op uw verzoek wordt het 
besluit en de documenten per email aan u toegestuurd. 
 
Plaatsing op het internet 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar gemaakt worden, zullen geanonimiseerd op 
https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob) worden geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zenden wij aan alle betrokken derde-belanghebbenden. 
 
Rechtsmiddelen 
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 
 
Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan in het hierna volgende informatieblad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 
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Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 
 
Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. U dient het bezwaar in op onze 
website https://www.flevoland.nl/loket/loketoverview/bezwaar-tegen-beslissing-provincie-6365 
 
Verzoek om voorlopige voorziening (VOVO): 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
voorzieningenrechter. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Uw verzoek om voorlopige voorziening 
wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten 
hoe hoog het griffierecht is en op welke wijze u dit kunt overmaken 
 
Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
bestuursrechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat wij 
een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is gericht tegen 
het niet op tijd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere belanghebbende ook 
een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo’ n verzoek niet is gedaan en dit bezwaarschrift 
ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 
 
Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een 
verzoek kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo’n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 
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Bijlage A 
 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 10 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen 

vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de Algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer maakt 

 
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het 

belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;  
b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen 

of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;  
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;  
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de 

informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 

betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden..  
 
Artikel 11 van de Wob luidt, voor zover relevant, als volgt: 

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische 
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien 
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft 
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het 
bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de 
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming 
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. 
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 

 
 
 
 
 
 



BIJLAGE A:  INVENTARISLIJST Faunbeheer Flevoland, oprichten van meerdere WBE's en Stichting FSFS  
doc.nr onderwerp / inhoud document datum Wob Artikel Openbaar / niet Link openbaar document

1 Brief - Nieuwe WBE's 24-02-22 10.2.e gedeeltelijk
2 Vooraankondiging Petitie inzake Faunabeheer in Flevoland 17-8-2018 10.2.e gedeeltelijk
3 Email - Re Voorbereiding gesprek Gedeputeerde Hofstra 29-07-20 10.2.e gedeeltelijk
4 Brief - Oprichting WBE 4-08-20 10.2.e gedeeltelijk
5 Email - Verzoek tot oprichten nieuwe WBE's 4-08-20 10.2.e gedeeltelijk
6 Email - RE WBE 8-11-20 10.2.e gedeeltelijk
7 Email - Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland 24-02-21 10.2.e gedeeltelijk

8

Email - RE Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland

nvt 10.2.e

gedeeltelijk Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland 
houdende regels omtrent fysieke leefomgeving,
kwaliteit vergunningverlening en natuurbescherming 
Omgevingsverordening Provincie Flevoland (overheid.nl) 

9 Email - inschrijving kvk en statuten 11-01-22 10.2.e gedeeltelijk
10 Bijlage - 220111 Uittreksel kvk WBE Zuidelijk Flevoland (3) 11-01-22 10.2.e gedeeltelijk
11 Bijlage - 220111 Uittreksel kvk WBE Oostelijk Flevoland (1) 11-01-22 10.2.e gedeeltelijk
12 Bijlage - 220111 Uittreksel kvk WBE Noordoostpolder (1) 11-01-22 10.2.e gedeeltelijk
13 Bijlage - 220111 Afschrift akte van oprichting WBE Noordoostpolder (3) 10-01-22 10.2.e gedeeltelijk
14 Bijlage - 220111 Afschrift akte van oprichting WBE Noordoostpolder (4) 10-01-22 10.2.e gedeeltelijk
15 Bijlage - 220111 Afschrift akte van oprichting WBE Oostelijk Flevoland 10-01-22 10.2.e gedeeltelijk

16
Email - Overleg met RVD

10-11-21 10.2.e
gedeeltelijk

17 Email - WOB - FW Faunabeheer in Flevoland 24-03-22 10.2.e gedeeltelijk
18 Email - WOB - FW Faunabeheer gronden Rijksvastgoedbedrijf 24-03-22 10.2.e gedeeltelijk
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Voorbereiding gesprek Gedeputeerde Hofstra
Datum: woensdag 29 juli 2020 09:51:10

Geachte heer 

Dank voor uw bericht hieronder. Ik ben vandaag tussen 11:00 en 14:00 goed bereikbaar.
Zullen we om 11:00 afspreken?
Ik wens u veel sterkte met uw spoedig herstel. 

Met vriendelijke groet,
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 28 jul. 2020 om 17:13 heeft  @flevoland.nl>
het volgende geschreven:

Geachte heer 
 
Door ziekte was ik de afgelopen even slecht bereikbaar. Ik heb deze week weer wat
werkzaamheden opgepakt.
Kunnen wij woensdag of vrijdag ochtend even bellen om het gesprek met de
gedeputeerde voor te bespreken?
Als u een tijd aangeeft, dan bel ik u op dat moment.
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Tel: 06 –  (bij voorkeur per email)
 
 
<image001.png>

Provincie Flevoland
 
Volgens rooster afwezig op woensdag (met uitzondering van 29 juli)
 
Vragen over lopende aanvragen mailen naar: @flevoland.nl
 
Vragen over stikstof graag mailen naar: @flevoland.nl
 
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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Aan Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Met tussenkomst van de heer  
Visarenddreef 1 
8232 PH Lelystad 
 
Datum: 4 augustus 2020 
Betreft: procedure voor oprichting WBE’s 
 
 
Geacht college, geachte heer Hofstra, 
 
Op 17 augustus 2018 stuurde ik u een petitie met betrekking tot de positie en het 
functioneren van Wild Beheer Eenheid Flevoland, hierna WBE.  
Nu, twee jaar later, wil ik deze kwestie graag nogmaals bij u onder de aandacht brengen.  
In de genoemde petitie hebben wij destijds onze zorgen geuit ten aanzien van de 
grootschalige opzet van de WBE waardoor lokale problemen onvoldoende aandacht zouden 
krijgen. Hierdoor gaat tevens het voornaamste doel van de Wet Natuurbescherming, om bij 
uitstek lokaal en streek gebonden te zijn, verloren. 
Hoewel de Provincie later in dat jaar krachtens de verordening besloten heeft meerdere 
WBE’s toe te laten, heeft u toen aangegeven de WBE nog even een kans te willen geven om 
de organisatie en het functioneren te verbeteren.  
Helaas moeten wij vaststellen dat er tot nu toe geen verbetering waar te nemen is en de 
ontevredenheid en de onduidelijkheden bij de jagers met name in Oostelijk en Zuidelijk 
Flevoland even groot zijn. Bovendien uiten de grote Treinbeheerders zoals Staatsbosbeheer 
en het Flevolandschap regelmatig hun zorgen over de verloop van een aantal zaken.  
 
De wet Natuurbescherming biedt onvoldoende handvatten in de procedure rondom de 
oprichting van een WBE. In de toelichting van de Provinciale verordening is te lezen dat er in 
Flevoland vier WBE’s zijn, te weten: NOP, OFL, ZFL en Nationaal park Nieuw Land. 
Op basis van de wet Natuurbescherming en de omgevingsverordening Flevoland wil ik u 
vragen of u instemt met de oprichting van de WBE Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. 
Wanneer u instemt wil ik u vragen welke procedure wij moeten volgen om de oprichting te 
initiëren. 
 
Vanzelfsprekend ben ik bereid dit verzoek tijdens ons gesprek van 20 augustus mondeling 
toe te lichten. 
 
In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 
Met vriendelijke groet, 
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Van:
Aan: Harold Hofstra; 
Onderwerp: Verzoek tot oprichten nieuwe WBE"s
Datum: dinsdag 4 augustus 2020 10:29:06
Bijlagen: Oprichting WBE.pdf.DRF

Geachte Heren,
 
Hierbij doe ik u onze verzoek tot oprichten van nieuwe WBE’s toekomen.
In afwachting van uw spoedige reactie verblijf ik,
 
Met vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: WBE
Datum: zondag 8 november 2020 17:25:03
Bijlagen: image001.png

Geachte heer 
Beste 
 
Zullen we dinsdag 10:30 afspreken?
Ik stuur een Team uitnodiging.
 
Met vriendelijke groet,
 

 

Van:  
Verzonden: zondag 8 november 2020 13:53
Aan:  
Onderwerp: WBE
 
Geachte heer 
 
Graag zou ik komende week een keer met u bellen (eventueel via Teams of Skype)
 
Ik kan aanstaande dinsdag tussen 10.00 en 13.30 of woensdag na 10.00 uur.
 
Wat komt u het beste uit en welke vorm heeft uw voorkeur?
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Tel: 06 –  (bij voorkeur per email)
 
 

Provincie Flevoland
 
Volgens rooster afwezig op woensdag
 
Vragen over lopende aanvragen mailen naar: @flevoland.nl
 
Vragen over stikstof graag mailen naar: @flevoland.nl
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Van:
Aan: Harold Hofstra; ; ; 
Onderwerp: Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland
Datum: woensdag 24 februari 2021 13:22:02

Geachte heer Hofstra,
Beste Harold,
In het kader van onze reactie op de nieuwsbrief van vz van de WBE de heer 
waar u later een kopie van zult ontvangen, hebben wij bij een ter zake gezaghebbende
deskundige ( een onlangs gepensioneerd rechter bij het Hof met specifieke kennis op het
Bestuursrecht en de Wet natuurbescherming ) een juridisch advies gevraagd en verzocht
de brief van de heer  te beoordelen.
Zijn opinie laat geen ruimte voor twijfels over en luidt als volgt:

“De wettelijke bepalingen die aan een WBE zoals WBE Flevoland ten
grondslag liggen heb ik hieronder vermeld. Het zijn Art 3.14 Wet
natuurbescherming (Wnb) en de artikelen in hoofdstuk 6
"Wildbeheereenheden" (verder WBE's) van de Provinciale Verordening van
de provincie Flevoland, "houdende regels voor de uitvoering" van de - tot
op heden - enige WBE van die provincie.
Ingevolge art. 3.14 Wnb moeten jachthouders "met anderen" zich
organiseren in een WBE in de rechtsvorm van een vereniging en dienen de
Provinciale Staten van iedere provincie bij verordening de regels vaststellen
waaraan de in hun provincie werkzame WBE's moeten voldoen. Die regels
moeten volgens 3.14 Wnb in ieder geval betrekking hebben op de omvang
en begrenzing van het gebied van de WBE's (en verder moeten zij de
voorwaarden formuleren waaronder sommige jachthouders geen lid van
een WBE behoeven te worden).
Nu de Provincie ingevolge art. 3.14 Wnb de wettelijke bevoegdheid heeft
nadere regels te geven inzake de omvang en begrenzing van het
grondgebied van een WBE , heeft zij vanzelfsprekend ook de bevoegdheid
daarin wijzigingen aan te brengen b.v. op grond van een "gewijzigd inzicht".
Dus wanneer de provincie besluit dat het de voorkeur verdient in plaats van
één meerdere WBE's in Flevoland te laten functioneren of toe te staan,
ontleent zij die bevoegdheid rechtstreeks aan de wet. De voorgestelde
splitsing van het huidige grondgebied van Flevoland in vier door
afzonderlijke WBE's te beheren delen, heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat
WBE Flevoland leden zal verliezen. Van een ongeoorloofd "ingrijpen" in de
vereniging door de provincie is geen sprake, noch van een gedwongen
"ontbinding" of "ontmanteling" zoals de voorzitter van WBE Flevoland
meent. WBE Flevoland kan blijven voortbestaan als één van de vier in de
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provincie opererende WBE's.
Kort samengevat komt het er op neer dat de wet- en regelgevende
instanties (Rijk en Provincie) de kaders vaststellen van alle in Nederland in
verenigingsvorm opgerichte WBE's. Het staat iedere provincie dus vrij de
haar in art. 3.14 Wnb door de Rijkswetgever opgedragen taak uit te voeren
op de wijze die haar passend en geboden voorkomt. Dat de voorgestelde
wijziging tot gevolg zal hebben dat WBE Flevoland in de toekomst minder
leden zal hebben, is een daaruit voortvloeiend gevolg. Anders dan de
voorzitter van WBE Flevoland meent, is er geen sprake van een
ongeoorloofd ingrijpen in de vereniging.
Dat "juristen" van de KNJV en de NOJG alsmede "een onafhankelijk
advocatenbureau" (afhankelijke advocatenkantoren bestaan niet) de
mening van de voorzitter van WBE Flevoland delen, lijkt bijzonder
onaannemelijk.
Dat in de door de provincie voorgestane wijziging veel jachthouders van
meerdere jachtterreinen lid van meerdere WBE's zullen moeten worden
lijkt niet erg waarschijnlijk. (In zo’n geval zou ontheffing kunnen worden
verzocht.) Opgemerkt zij hier dat niet alle jagers, maar slechts de
jachthouders verplicht zijn lid te worden van de WBE van het grondgebied
waarin hun jachtterrein ligt. Tot slot dient nog te worden bedacht dat de
provincie Flevoland haar beleid met de voorgestelde wijziging enigszins
aanpast aan dat van de overige provincies en dat niet is gebleken van een
in een van die overige provincies gerezen verlangen het aantal WBE's -
drastisch - te beperken zoals aanvankelijk in de provincie Flevoland het
geval was. “
Artikel 3.14

·

· 1 Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met
anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een
vereniging heeft, ter uitvoering van het door de
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te
bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het
wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende
dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten
dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. Ook
grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen lid worden van
de vereniging.



· 2 Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in
hun provincie werkzame wildbeheereenheden als bedoeld in
het eerste lid voldoen. Deze regels hebben in elk geval
betrekking op:

o a.de omvang en begrenzing van het gebied waarover
zich de zorg van de wildbeheereenheid kan uitstrekken,
en

o b.de gevallen waarin en voorwaarden waaronder
jachthouders zijn uitgezonderd van het eerste lid.

HOOFDSTUK 6. WILDBEHEEREENHEDEN

Artikel 17. Omvang en begrenzing werkgebied

1 Er is in Flevoland één wildbeheereenheid.

2De zorg van de wildbeheereenheid strekt zich uit over het grondgebied
van de provincie Flevoland.

3De wildbeheereenheid publiceert de begrenzing van het werkgebied op
het internet, eventueel door tussenkomst van de faunabeheereenheid.

Artikel 18. Jachthouders met jachtakte en verenigd in een
wildbeheereenheid

1Jachthouders met een jachtakte, met een jachtveld dat met het geweer
bejaagbaar is, gelegen in het gebied waarover zich de zorg van een
wildbeheereenheid uitstrekt, zijn aangesloten bij deze wildbeheereenheid.

2De aansluiting zoals bedoeld in het eerste lid heeft de vorm van een
lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 19. Vrijstelling aansluitplicht

De verplichting in artikel 18 is niet van toepassing op medewerkers van
Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten of Stichting
Flevolandschap, wanneer het jachtveld in eigendom is van deze organisatie,
op voorwaarde dat deze organisatie zich heeft aangesloten bij een
faunabeheereenheid en op grond daarvan deelneemt aan de
gegevensverzameling als bedoeld in artikel 21 van deze verordening en de
uitvoering van het faunabeheerplan ten aanzien van wildsoorten.

Artikel 20. Lidmaatschap en geschillen

1 Het lidmaatschap van een wildbeheereenheid kan worden opgezegd
wanneer het lid bij de uitoefening van de jacht niet handelt conform het
faunabeheerplan, dit ter beoordeling van het bestuur van de



wildbeheereenheid, gehoord het bestuur van de faunabeheereenheid.

2De wildbeheereenheid stelt een geschillenregeling in, die geschillen
behandelt die voortkomen uit bestuursbesluiten zoals bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 21. RapportageFlevoland

De wildbeheereenheid neemt, in het kader van het faunabeheerplan, deel
aan trendtellingen van diersoorten, afschotregistratie en de registratie van
dood-gevonden dieren, voor het gehele gebied waarover zich de zorg van
de wildbeheereenheid uitstrekt.

Met vertrouwen en vriendelijke groet,



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland
Datum: dinsdag 16 maart 2021 15:34:54
Bijlagen: image001.png

Goedemiddag 
Wanneer schikt het om telefonisch of via Team contact te hebben?
Hartelijke groet,

Van:  @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 17:15
Aan: hi.com>;  @flevoland.nl>;

 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>
CC:  @flevoland.nl>
Onderwerp: RE: Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland

Beste 
Dank voor deze informatie. De tekst van de Verordening, is overigens niet de tekst van de vigerende
verordening. Deze is in 2019 aangepast. Er staat nu in artikel 8.18 dat er in Flevoland maximaal 4 WBE’s zijn.
En nu stellen we voor om het woordje maximaal er ook uit te halen.
Link: Verordening van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent
fysieke leefomgeving, kwaliteit vergunningverlening en natuurbescherming
Omgevingsverordening Provincie Flevoland (overheid.nl)
Ondertussen zijn we ook begonnen met werven van kandidaten voor de oprichtingscommissies voor de 4
WBE’s.
https://www.flevoland.nl/actueel/gezocht-leden-voor-een-oprichtingscommissie
Mocht u nog kandidaten hebben, dan kunnen die zie aanmelden bij: @flevoland.nl
De eerste 3 aanmeldingen hebben we al binnen.

Met vriendelijke groet,

Tel: 06 –  (bij voorkeur per email)

Provincie Flevoland
Volgens rooster afwezig op woensdag
Vragen over lopende aanvragen mailen naar: @flevoland.nl
Vragen over stikstof graag mailen naar: @flevoland.nl

Van:  hi.com> 
Verzonden: woensdag 24 februari 2021 13:22
Aan:  @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>;

 @flevoland.nl>;  @flevoland.nl>
Onderwerp: Reactie op Nieuwsbrief vz WBE Flevoland
Geachte heer Hofstra,
Beste Harold,
In het kader van onze reactie op de nieuwsbrief van vz van de WBE de heer 
waar u later een kopie van zult ontvangen, hebben wij bij een ter zake gezaghebbende
deskundige ( een onlangs gepensioneerd rechter bij het Hof met specifieke kennis op het

8 artikel 10.2.e



Bestuursrecht en de Wet natuurbescherming ) een juridisch advies gevraagd en verzocht
de brief van de heer  te beoordelen.
Zijn opinie laat geen ruimte voor twijfels over en luidt als volgt:

“De wettelijke bepalingen die aan een WBE zoals WBE Flevoland ten
grondslag liggen heb ik hieronder vermeld. Het zijn Art 3.14 Wet
natuurbescherming (Wnb) en de artikelen in hoofdstuk 6
"Wildbeheereenheden" (verder WBE's) van de Provinciale Verordening van
de provincie Flevoland, "houdende regels voor de uitvoering" van de - tot
op heden - enige WBE van die provincie.
Ingevolge art. 3.14 Wnb moeten jachthouders "met anderen" zich
organiseren in een WBE in de rechtsvorm van een vereniging en dienen de
Provinciale Staten van iedere provincie bij verordening de regels vaststellen
waaraan de in hun provincie werkzame WBE's moeten voldoen. Die regels
moeten volgens 3.14 Wnb in ieder geval betrekking hebben op de omvang
en begrenzing van het gebied van de WBE's (en verder moeten zij de
voorwaarden formuleren waaronder sommige jachthouders geen lid van
een WBE behoeven te worden).
Nu de Provincie ingevolge art. 3.14 Wnb de wettelijke bevoegdheid heeft
nadere regels te geven inzake de omvang en begrenzing van het
grondgebied van een WBE , heeft zij vanzelfsprekend ook de bevoegdheid
daarin wijzigingen aan te brengen b.v. op grond van een "gewijzigd inzicht".
Dus wanneer de provincie besluit dat het de voorkeur verdient in plaats van
één meerdere WBE's in Flevoland te laten functioneren of toe te staan,
ontleent zij die bevoegdheid rechtstreeks aan de wet. De voorgestelde
splitsing van het huidige grondgebied van Flevoland in vier door
afzonderlijke WBE's te beheren delen, heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat
WBE Flevoland leden zal verliezen. Van een ongeoorloofd "ingrijpen" in de
vereniging door de provincie is geen sprake, noch van een gedwongen
"ontbinding" of "ontmanteling" zoals de voorzitter van WBE Flevoland
meent. WBE Flevoland kan blijven voortbestaan als één van de vier in de
provincie opererende WBE's.
Kort samengevat komt het er op neer dat de wet- en regelgevende
instanties (Rijk en Provincie) de kaders vaststellen van alle in Nederland in
verenigingsvorm opgerichte WBE's. Het staat iedere provincie dus vrij de
haar in art. 3.14 Wnb door de Rijkswetgever opgedragen taak uit te voeren
op de wijze die haar passend en geboden voorkomt. Dat de voorgestelde
wijziging tot gevolg zal hebben dat WBE Flevoland in de toekomst minder
leden zal hebben, is een daaruit voortvloeiend gevolg. Anders dan de



voorzitter van WBE Flevoland meent, is er geen sprake van een
ongeoorloofd ingrijpen in de vereniging.
Dat "juristen" van de KNJV en de NOJG alsmede "een onafhankelijk
advocatenbureau" (afhankelijke advocatenkantoren bestaan niet) de
mening van de voorzitter van WBE Flevoland delen, lijkt bijzonder
onaannemelijk.
Dat in de door de provincie voorgestane wijziging veel jachthouders van
meerdere jachtterreinen lid van meerdere WBE's zullen moeten worden
lijkt niet erg waarschijnlijk. (In zo’n geval zou ontheffing kunnen worden
verzocht.) Opgemerkt zij hier dat niet alle jagers, maar slechts de
jachthouders verplicht zijn lid te worden van de WBE van het grondgebied
waarin hun jachtterrein ligt. Tot slot dient nog te worden bedacht dat de
provincie Flevoland haar beleid met de voorgestelde wijziging enigszins
aanpast aan dat van de overige provincies en dat niet is gebleken van een
in een van die overige provincies gerezen verlangen het aantal WBE's -
drastisch - te beperken zoals aanvankelijk in de provincie Flevoland het
geval was. “
Artikel 3.14

·

· 1 Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met
anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een
vereniging heeft, ter uitvoering van het door de
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te
bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het
wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende
dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten
dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. Ook
grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen lid worden van
de vereniging.

· 2 Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in
hun provincie werkzame wildbeheereenheden als bedoeld in
het eerste lid voldoen. Deze regels hebben in elk geval
betrekking op:

o a.de omvang en begrenzing van het gebied waarover
zich de zorg van de wildbeheereenheid kan uitstrekken,
en



o b.de gevallen waarin en voorwaarden waaronder
jachthouders zijn uitgezonderd van het eerste lid.

HOOFDSTUK 6. WILDBEHEEREENHEDEN

Artikel 17. Omvang en begrenzing werkgebied

1 Er is in Flevoland één wildbeheereenheid.

2De zorg van de wildbeheereenheid strekt zich uit over het grondgebied
van de provincie Flevoland.

3De wildbeheereenheid publiceert de begrenzing van het werkgebied op
het internet, eventueel door tussenkomst van de faunabeheereenheid.

Artikel 18. Jachthouders met jachtakte en verenigd in een
wildbeheereenheid

1Jachthouders met een jachtakte, met een jachtveld dat met het geweer
bejaagbaar is, gelegen in het gebied waarover zich de zorg van een
wildbeheereenheid uitstrekt, zijn aangesloten bij deze wildbeheereenheid.

2De aansluiting zoals bedoeld in het eerste lid heeft de vorm van een
lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 19. Vrijstelling aansluitplicht

De verplichting in artikel 18 is niet van toepassing op medewerkers van
Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten of Stichting
Flevolandschap, wanneer het jachtveld in eigendom is van deze organisatie,
op voorwaarde dat deze organisatie zich heeft aangesloten bij een
faunabeheereenheid en op grond daarvan deelneemt aan de
gegevensverzameling als bedoeld in artikel 21 van deze verordening en de
uitvoering van het faunabeheerplan ten aanzien van wildsoorten.

Artikel 20. Lidmaatschap en geschillen

1 Het lidmaatschap van een wildbeheereenheid kan worden opgezegd
wanneer het lid bij de uitoefening van de jacht niet handelt conform het
faunabeheerplan, dit ter beoordeling van het bestuur van de
wildbeheereenheid, gehoord het bestuur van de faunabeheereenheid.

2De wildbeheereenheid stelt een geschillenregeling in, die geschillen
behandelt die voortkomen uit bestuursbesluiten zoals bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 21. RapportageFlevoland

De wildbeheereenheid neemt, in het kader van het faunabeheerplan, deel
aan trendtellingen van diersoorten, afschotregistratie en de registratie van
dood-gevonden dieren, voor het gehele gebied waarover zich de zorg van



de wildbeheereenheid uitstrekt.

Met vertrouwen en vriendelijke groet,

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: inschrijving kvk en statuten
Datum: dinsdag 11 januari 2022 10:41:05
Bijlagen: image002.jpg

image005.png
image001.jpg
220111 Uittreksel kvk WBE Zuidelijk Flevoland (3).pdf.DRF
220111 Uittreksel kvk WBE Oostelijk Flevoland (1).pdf.DRF
220111 Uittreksel kvk WBE Noordoostpolder (1).pdf.DRF
220111 Afschrift akte van oprichting WBE Noordoostpolder (3).pdf.DRF
220111 Afschrift akte van oprichting WBE Noordoostpolder (4).pdf.DRF
220111 Afschrift akte van oprichting WBE Oostelijk Flevoland.pdf.DRF

Prioriteit: Laag

Geachte collega’s,
 
Hierbij mail ik jullie de inschrijvingen bij de kvk en de statuten van de drie WBE’s.
 
Met vriendelijke groet,

Flefast Logo 2016

 

M:    06-
T :     0321 – 

 

Van:  @meijdamovermars.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 21:25
Aan:  @flevoland.nl>;  @gmail.com>;

 ast.nl>; 
 @gmail.com; 

@provincie-utrecht.nl>; 
@gmail.com>

CC:  @flevoland.nl>;
@flevoland.nl>

Onderwerp: RE: DOCUVITP-#2886196-v1-
Declaratieformulier_leden_Oprichtingscie_3_of_4_WBE_s
 
Beste collega’s
 
 
Allereerst dank aan  voor toezending van deze bescheiden.
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Declaratie (dit geldt uiteraard ook voor )
In het instellingsbesluit is opgenomen dat de leden een vergoeding ontvangen voor de vergaderingen. Deze
vergoeding is gebaseerd op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Aan een commissielid
wordt ten laste van de provincie een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie
toegekend van € 122,53 per vergadering. Voor de voorzitter hanteren we een factor 2.
In de bijlage treffen jullie een declaratieformulier aan. Achter het formulier zit ook een overzicht van de
vergaderingen en wie er allemaal bij aanwezig was.
Wanneer je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om te declareren, dan graag het formulier invullen en

mailen naar @flevoland.nl
Wanneer je geen gebruik maakt van het declaratieformulier dan graag een korte reply op deze
mail.
 
Aanpassing Verordening
De Verordening is besproken in de beeldvormende commissie van de Statencommissie RND. Hierbij was 
ook aanwezig.
Op 12 of 19 januari komt de aanpassing van de Verordening in de oordeelsvormende Statencommissie.
Op 26 januari zouden de Staten dan het besluit moeten vaststellen, waarna het besluit nog ter inzage gaat.
Afhankelijk van het aantal en de aard van de inspraakreacties verwachten we rond 1 juni de Verordening
definitief te hebben.
 
Oprichting WBE’s
Graag verneem ik de laatste stand van zaken inzake de oprichting bij de notaris. De factuur van de notaris voor

de oprichting van de 3 wbe’s ook graag naar @flevoland.nl.
 
Website
Ik wacht nog op input van jullie. Voordat ik online mocht moest er eerst nog een AVG-verklaring gemaakt
worden. Deze is er nu. Graag ontvang ik een bericht over de oprichting bij de notaris en eventueel over het
nieuwe uitvoeringsbureau.
 
Ik wens jullie alvast een fijne kerstdagen toe en een succesvol en gezond 2022 !
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Tel: 06 –  (bij voorkeur per email)
 
 

Provincie Flevoland
 
Volgens rooster afwezig op woensdag
 
Vragen over lopende aanvragen mailen naar: @flevoland.nl
 
Vragen over stikstof graag mailen naar: @flevoland.nl
 
 





Geboortedatum
Datum	in	functie 10-01-2022	(datum	registratie:	11-01-

2022)
Titel
Bevoegdheid Gezamenlijk	bevoegd	(met	andere

bestuurder(s),	zie	statuten)
	 	
	 	

Gegevens	zijn	vervaardigd	op	11-01-2022
om	09.56	uur.

De	gegevens	in	dit	bedrijfsuittreksel	zijn	afkomstig	uit	de	openbare	bronnen	van	de	Kamer	van
Koophandel.	

Aan	dit	document	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.
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VERENIGING 
 
Heden, tien januari tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij,  
mr. , notaris, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, 
kantoorhoudende te Emmeloord: 
mevrouw , geboren te  op  

 werkzaam ten kantore van genoemde notaris, 
mr. , aan de , 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn paspoort, nummer: , wonende te  

; 
2. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn paspoort, nummer: , wonende te  

. 
De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard een vereniging op te richten 
met de navolgende statuten. 
NAAM 

ARTIKEL 1 

De vereniging draagt de naam: Wildbeheereenheid Noordoostpolder. 
ARTIKEL 2 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordoostpolder. 
BEGRIPSBEPALINGEN 

ARTIKEL 3 

In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. De Wet: de Wet natuurbescherming en opvolgende wetgeving; 
2. Verordening: Provinciale verordening van de provincie Flevoland;  
3. Faunabeheer: duurzaam beheer van in het wild levende faunasoorten; 
4. Faunabeheereenheid: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
5. Faunabeheerplan: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
6. Faunabureau: als bedoeld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement;  
7. Faunasoorten: soorten die overeenkomstig de Wet kunnen worden bejaagd en/of 

beheerd en/of bestreden; 
8. Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild 

als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid van de Wet, alsmede het doen van 
pogingen daartoe, overeenkomstig paragraaf 3.5 van de Wet; 

9. Jagen: bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild 
levende faunasoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het oog 
op verstandig gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding 
ingekaderd in planmatig natuur-, fauna- en wildbeheer; 

10. Jager: degene die jaagt; 
11. Grondgebruiker: grondgebruiker als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet; 
12. Jachthouder: degene die overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van 

de jacht; 

13
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13. Jachtaktehouder: houder van een geldige jachtakte als bedoeld in de Wet; 
14. Weidelijkheid: in overeenstemming met de landelijke gedrags- en 

fatsoensnormen zoals neergelegd in opgestelde of op te stellen voorschriften; 
15. Wildbeheer: duurzaam beheer van wildsoorten; 
16. Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14 eerste lid van 

de Wet, verder genoemd de WBE of de vereniging; 
17. Wildsoorten: soorten die in de Wet als wild zijn benoemd; 
18. Vergadering: een vergadering kan een fysieke en/of digitale bijeenkomst zijn. 
WERKGEBIED 

ARTIKEL 4 

De omvang van het gebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar 
verwezenlijking van de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied 
waarbinnen door de leden de uitoefening van het genot van de jacht, beheer en 
schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan deze akte gehechte kaart. 
In principe omvat het werkgebied alle tot het jachtbedrijf bestemde of geschikte 
gronden voor zover gelegen in de provincie Flevoland. Bij of krachtens het 
huishoudelijk reglement kan het werkgebied worden aangepast. 
OMSCHRIJVING, DOEL EN MIDDELEN 

ARTIKEL 5 

1. De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en 
anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties 
van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en 
jacht worden uitgevoerd mede in samenwerking met en ten dienste van 
grondgebruikers en/of terreinbeheerders en mede ter uitvoering van het door de 
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en/of het eigen beheerplan 
van de WBE. 

2. Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de 
vereniging als grondslag de navolgende beginselen: 

 a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van de fauna in Nederland. 

 b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, 
populatiebeheer en schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een 
dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij 
onder andere land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en 
handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en 
beheer van soorten anderzijds. 

 c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de 
gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van 
duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen. 

 d. de jacht kan in beginsel alleen worden uitgeoefend op basis van gedegen 
verkrijging van en verwerking van tel en afschotgegevens.  

3. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door: 
 a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke 

organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de eigenaren 
en gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, 
te streven naar verbetering van de kwaliteit van de biotoop, zulks zo 
mogelijk met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de landschappelijke 
waarden in dit gebied. 
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 b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van 
jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging. 

 c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden samen te 
werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de 
jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau; 

 d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en medewerking aan 
planmatig beheer. 

 e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed mogelijk 
uitvoering te geven aan de beheerplannen. 

 f. het geven van voorlichting. 
 g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten rechte, 

alle zaken de uitoefening van het genot van de jacht in de ruimste zin des 
woords betreffende. 

 h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer 
en/of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en 
donateurs. 

 i. het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere daartoe in 
aanmerking komende instanties. 

 j. het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer 
mogelijk te maken. 

 k. het houden/coördineren van tellingen en afschotregistratie.  
LEDEN 

ARTIKEL 6 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt, en/of bij de wet erkende rechtspersonen, die: 

 a. overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van de jacht als 
Jachthouder tot de uitoefening van de jacht (zoals bedoeld in deze statuten) 
en/of beheer en/of schadebestrijding binnen het werkgebied van de 
vereniging. 

 b. eigenaren zijn, dan wel gebruikers van gronden, waarop het jachtrecht is 
verhuurd aan één of meer leden van de vereniging.  

 c. toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de 
jachthouder. 

 d. drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de vereniging 
onderschrijven. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle leden zijn opgenomen. 

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

DEELNEMERS EN DONATEURS 

ARTIKEL 7 

1. Deelnemers zijn: 
 a. houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening 

van de jacht in het werkgebied van de vereniging en die bereid zijn aan de 
wildbeheeractiviteiten van de vereniging actief deel te nemen. 

 b. anderen, door het bestuur toegelaten, personen die de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven. 
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2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te 
steunen door een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum 
bijdrage en het doel van de vereniging onderschrijven. 

3. Deelnemers en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die 
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

4. Behalve de overige rechten die aan deelnemers en donateurs bij of krachtens 
deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging 
georganiseerde activiteiten deel te nemen. 

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle deelnemers en donateurs zijn 
opgenomen. 

TOELATING 

ARTIKEL 8 

1. Het verzoek om te worden toegelaten als lid, deelnemer of donateur dient 
schriftelijk of per email te worden ingediend bij het bestuur. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, deelnemers en donateurs. Een 
en ander kan geschieden op voordracht van een bij huishoudelijk reglement in te 
stellen ballotagecommissie. 

3. Het bestuur is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te 
willigen indien de verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar 
jachtveld in het werkgebied van de vereniging en in het bezit is van een geldige 
jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde argumenten een dergelijke 
inwilliging niet rechtvaardigen. 

4. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering op de 
wijze als voorzien bij huishoudelijk reglement alsnog tot toelating besluiten. 

5. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 9 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid/natuurlijke persoon, dan wel door ontbinding van 

het lid/rechtspersoon. 
 b. door opzegging door het lid. 
 c. door opzegging namens de vereniging. 
 d. door ontzetting.  
 e. bij faillissement van het lid/natuurlijk persoon, dan wel het 

lid/rechtspersoon. 
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 
OPZEGGING  

ARTIKEL 10 

1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en 
Huishoudelijk Reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, waaronder wordt begrepen het niet loyaal 
uitvoering geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet 
aanleveren/registreren van de door de vereniging gevraagde verplichte afschot 
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en/of inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd.  

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 
waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te sluiten.  

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 
van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst.  

7. Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld 
worden. 

ONTZETTING 

ARTIKEL 11 

1. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming, Provinciale Verordeningen of de Wet wapens 
en munitie. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen 

één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst. 

4. Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden. 
SCHORSING 

ARTIKEL 12 

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor 
een periode van maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging 
of ontzetting aan vooraf gaat. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen 
nadere regels gesteld worden. 
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS 

EN DONATEURS 

ARTIKEL 13 

1. De rechten en verplichtingen van een deelnemer en een donateur kunnen te allen 
tijde zowel door de vereniging als door de deelnemer of donateur door 
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opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het 
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

ARTIKEL 14 

1. De leden, deelnemers en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende 
bijdrage betalen. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR 

ARTIKEL 15 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit oneven aantal van ten minste vijf 
personen en wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt 
in functie benoemd. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur van buiten de 
leden wordt benoemd. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste één/vierde of tien 
procent (10,00 %) van de leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste 
één/vierde of tien procent (10 %) van de leden moet minimaal twee en zeventig 
(72) uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden 
ingediend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene 
Vergadering, genomen in een vergadering waarin een meerderheid van de leden 
vertegenwoordigd is. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering 
overeenkomstig het voorafgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keuze. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING 

ARTIKEL 16 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie 
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
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 a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit leden benoemd is door het eindigen 
van het lidmaatschap van de vereniging;  

 b. door schriftelijk bedanken. 
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

ARTIKEL 17 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het 
kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid 
(uitgezonderd de voorzitter) kan, niet meer dan twee (2) functies bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris 
notulen opgemaakt, die na vaststelling door de vergadering door de voorzitter en 
secretaris worden ondertekend.  

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen 
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING 

ARTIKEL 18 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde 
minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 
orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van 
deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering voor besluiten tot: 

 a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die 
een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde 
waarde overstijgen, onverminderd het hierna onder b. bepaalde; 

 b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van registergoederen; 

 c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 

 d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 

 e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
 f. het optreden in rechte (waaronder niet begrepen het voeren van 

geschillenprocedures) doch met uitzondering van het nemen van 
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conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden; 

 g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachten tot 
dienstverlening; 

 h. het aangaan van een overeenkomst tot huur en verhuur van het genot van de 
jacht op gronden, gelegen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid, 
indien daarmee een financiële verplichting wordt aangegaan die de 
draagkracht van de vereniging te boven gaat; 

 i. uitgaven die de betreffende begrotingspost met meer dan tien procent (10 
%) overschrijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging 
vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 
 b. hetzij door de voorzitter en één ander bestuurslid gezamenlijk. 
7. Het bestuur is bevoegd derden volmacht te verlenen om de vereniging binnen de 

grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. 
8. Bestuursleden mogen geen verstrengelingen van belang hebben of in 

eigenbelang of directe naasten gebruik maken van in artikel 18 gestelde 
bevoegdheden. Dit met als doel misbruik van hun bestuurderspositie te 
voorkomen. 

JACHTREGELING SAMENWERKENDE JACHTHOUDERS; 

WEDERVERHUUR 

ARTIKEL 19 

1. In geval de vereniging jachthouder wordt op gronden, welke zijn gelegen in het 
jachtveld van leden zal het bestuur onverwijld tot wederverhuur van het genot 
van de jacht aan de laatstzittende jachthouder met een jachtakte overgaan, mits 
deze lid is van de vereniging en er geen zwaarwegende redenen zijn om niet aan 
hem/haar te verhuren. 

2. Als de verhuurder – zoals bijvoorbeeld een gemeente of het Waterschap – als 
voorwaarde stelt dat alle door haar beschikbare gestelde gronden in hun geheel 
aan de vereniging worden verhuurd dan worden de kosten van de niet-
bejaagbare delen naar rato verdeeld over de wederhuurders van de WBE, zie lid 
1, waarop wel het wildbeheer op de desbetreffende gronden uit de hoofdverhuur 
overeenkomst mag worden gevoerd. 

3. In het geval dat delen van door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde 
gronden in het werkgebied van een andere WBE liggen en met de WBE de 
verhuur overeenkomst is gesloten, dan wordt het recht tot wildbeheer op de 
desbetreffende gronden door de WBE verhuurd aan de WBE in wiens gebied 
deze gronden liggen. 

4. Indien de jachthouder van door de WBE aan hem verhuurde gronden na te zijn 
aangemaand de jachthuur nog niet heeft voldaan, dan is de WBE gerechtigd om 
de jachthuur overeenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h.  

5. Indien de jachthouder van een via de WBE door de hoofdverhuurder beschikbaar 
gestelde grond – na herhaald overleg met het bestuur – niet meer wil pachten, 
dan zal het bestuur een voordracht tot wederverhuur opmaken met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h. 
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6. In die gevallen waarin de vereniging rechtstreeks het genot van de jacht huurt, 
zal zij bedingen dat wederverhuur aan de daarvoor in aanmerkingkomende leden 
contractueel in een jachthuurovereenkomst met de WBE wordt vastgelegd. 

7. Het in lid 1 tot en met 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing als de 
vereniging de toestemming van de grondgebruiker verkrijgt voor het betreden 
van de gronden voor - en de uitvoering van -  populatiebeheer en 
schadebestrijding, mits deze jachthouder lid is van de vereniging en er geen 
zwaarwegende redenen zijn om deze toestemming niet aan hem/haar door te 
schrijven.   

GESCHILLENAFHANDELING 

Artikel 20 

Geschillen met betrekking tot jachtaangelegenheden binnen het werkgebied van de 
WBE tussen: 
1. de leden van de WBE onderling; 
2. tussen leden van de WBE en het bestuur: 
alsmede geschillen  
3. met betrekking tot (toetreding) lidmaatschap, statuten, reglementen of besluiten 

van de WBE worden afgehandeld overeenkomstig een door landelijke 
jagersvereniging(en) vastgestelde landelijke geschillenregeling. 

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING 

ARTIKEL 21 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid 
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan.  De kosten hiervan komen ten laste van de vereniging 
voorzover zij niet bovenmatig zijn. Het bestuur is verplicht aan de commissie 
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 
geven. 

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar 
lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 22 
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1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de rekening; 
 b. de benoeming van de in artikel 21 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 
 c. voorziening in eventuele vacatures; 
 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij advertentie in tenminste een ter 
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

ARTIKEL 23 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het 
bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle deelnemers en alle donateurs. 
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij 
anders in deze statuten bepaald.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid 

dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen met dien verstande dat een lid maximaal voor twee andere leden mag 
stemmen. 

ARTIKEL 24 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of 
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt 
één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door 
de vergadering door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het 
proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk maar zeker binnen twee maanden na 
afloop van de vergadering ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 25 
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1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en zijn niet 
geldig. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, 
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan 
wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen uitgebracht. In geval bij een 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen, behoudens stemming over personen -deze geschiedt 
schriftelijk- geschieden mondeling, tenzij een lid van de algemene vergadering 
schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of 
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen. 
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10. Digitaal stemmen indien het bestuur of tien procent (10 %) van de 
stemgerechtigden het eist. 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 26 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder ook per e-mail en andere gangbare 
communicatiemiddelen) aan de adressen van de leden, deelnemers en donateurs 
volgens het register bedoeld in artikel 6, lid 2. De termijn voor de oproeping 
bedraagt tenminste zeven dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
STATUTENWIJZIGING 

ARTIKEL 27 

1. In de statuten van de vereniging kan met uitzondering van het in artikel 25, 
negende lid bepaalde, geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden ter kennis 
gebracht. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan één week na de 
eerste vergadering doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

ARTIKEL 28 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 
is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato 
van hun contributie over het laatste boekjaar. Bij besluit tot ontbinding kan 
echter door de algemene ledenvergadering ook een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven. 

3.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn. 

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die 
door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 29 

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Artikel 27, leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
SLOTBEPALING 

ARTIKEL 30 

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement niet 
voorzien, als mede in die gevallen waarin onderdelen van de statuten en 
huishoudelijk reglement verschillend kunnen worden uitgelegd, beslist het bestuur.  
Artikel 31 
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 
1. de heer  voornoemd als voorzitter; 
2. de heer  voornoemd als secretaris. 
Volmachten 

Van voormelde volmachten aan de comparante blijkt uit twee (2) onderhandse akten 
van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht. 
Bekendheid comparante 
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Slot 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de 
zakelijke inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting 
gegeven. 
De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen 
en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze 
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de 
comparante en mij, notaris, om tien uur en dertig minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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VERENIGING 
 
Heden, tien januari tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij,  
mr. , notaris, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, 
kantoorhoudende te Emmeloord: 
mevrouw , geboren te  op  

 werkzaam ten kantore van genoemde notaris, 
mr. , aan de , 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn paspoort, nummer: , wonende te  

; 
2. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn paspoort, nummer: , wonende te  

. 
De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard een vereniging op te richten 
met de navolgende statuten. 
NAAM 

ARTIKEL 1 

De vereniging draagt de naam: Wildbeheereenheid Noordoostpolder. 
ARTIKEL 2 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordoostpolder. 
BEGRIPSBEPALINGEN 

ARTIKEL 3 

In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. De Wet: de Wet natuurbescherming en opvolgende wetgeving; 
2. Verordening: Provinciale verordening van de provincie Flevoland;  
3. Faunabeheer: duurzaam beheer van in het wild levende faunasoorten; 
4. Faunabeheereenheid: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
5. Faunabeheerplan: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
6. Faunabureau: als bedoeld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement;  
7. Faunasoorten: soorten die overeenkomstig de Wet kunnen worden bejaagd en/of 

beheerd en/of bestreden; 
8. Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild 

als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid van de Wet, alsmede het doen van 
pogingen daartoe, overeenkomstig paragraaf 3.5 van de Wet; 

9. Jagen: bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild 
levende faunasoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het oog 
op verstandig gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding 
ingekaderd in planmatig natuur-, fauna- en wildbeheer; 

10. Jager: degene die jaagt; 
11. Grondgebruiker: grondgebruiker als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet; 
12. Jachthouder: degene die overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van 

de jacht; 

14
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13. Jachtaktehouder: houder van een geldige jachtakte als bedoeld in de Wet; 
14. Weidelijkheid: in overeenstemming met de landelijke gedrags- en 

fatsoensnormen zoals neergelegd in opgestelde of op te stellen voorschriften; 
15. Wildbeheer: duurzaam beheer van wildsoorten; 
16. Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14 eerste lid van 

de Wet, verder genoemd de WBE of de vereniging; 
17. Wildsoorten: soorten die in de Wet als wild zijn benoemd; 
18. Vergadering: een vergadering kan een fysieke en/of digitale bijeenkomst zijn. 
WERKGEBIED 

ARTIKEL 4 

De omvang van het gebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar 
verwezenlijking van de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied 
waarbinnen door de leden de uitoefening van het genot van de jacht, beheer en 
schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan deze akte gehechte kaart. 
In principe omvat het werkgebied alle tot het jachtbedrijf bestemde of geschikte 
gronden voor zover gelegen in de provincie Flevoland. Bij of krachtens het 
huishoudelijk reglement kan het werkgebied worden aangepast. 
OMSCHRIJVING, DOEL EN MIDDELEN 

ARTIKEL 5 

1. De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en 
anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties 
van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en 
jacht worden uitgevoerd mede in samenwerking met en ten dienste van 
grondgebruikers en/of terreinbeheerders en mede ter uitvoering van het door de 
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en/of het eigen beheerplan 
van de WBE. 

2. Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de 
vereniging als grondslag de navolgende beginselen: 

 a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van de fauna in Nederland. 

 b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, 
populatiebeheer en schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een 
dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij 
onder andere land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en 
handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en 
beheer van soorten anderzijds. 

 c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de 
gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van 
duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen. 

 d. de jacht kan in beginsel alleen worden uitgeoefend op basis van gedegen 
verkrijging van en verwerking van tel en afschotgegevens.  

3. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door: 
 a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke 

organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de eigenaren 
en gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, 
te streven naar verbetering van de kwaliteit van de biotoop, zulks zo 
mogelijk met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de landschappelijke 
waarden in dit gebied. 
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 b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van 
jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging. 

 c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden samen te 
werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de 
jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau; 

 d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en medewerking aan 
planmatig beheer. 

 e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed mogelijk 
uitvoering te geven aan de beheerplannen. 

 f. het geven van voorlichting. 
 g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten rechte, 

alle zaken de uitoefening van het genot van de jacht in de ruimste zin des 
woords betreffende. 

 h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer 
en/of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en 
donateurs. 

 i. het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere daartoe in 
aanmerking komende instanties. 

 j. het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer 
mogelijk te maken. 

 k. het houden/coördineren van tellingen en afschotregistratie.  
LEDEN 

ARTIKEL 6 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt, en/of bij de wet erkende rechtspersonen, die: 

 a. overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van de jacht als 
Jachthouder tot de uitoefening van de jacht (zoals bedoeld in deze statuten) 
en/of beheer en/of schadebestrijding binnen het werkgebied van de 
vereniging. 

 b. eigenaren zijn, dan wel gebruikers van gronden, waarop het jachtrecht is 
verhuurd aan één of meer leden van de vereniging.  

 c. toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de 
jachthouder. 

 d. drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de vereniging 
onderschrijven. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle leden zijn opgenomen. 

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

DEELNEMERS EN DONATEURS 

ARTIKEL 7 

1. Deelnemers zijn: 
 a. houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening 

van de jacht in het werkgebied van de vereniging en die bereid zijn aan de 
wildbeheeractiviteiten van de vereniging actief deel te nemen. 

 b. anderen, door het bestuur toegelaten, personen die de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven. 
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2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te 
steunen door een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum 
bijdrage en het doel van de vereniging onderschrijven. 

3. Deelnemers en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die 
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

4. Behalve de overige rechten die aan deelnemers en donateurs bij of krachtens 
deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging 
georganiseerde activiteiten deel te nemen. 

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle deelnemers en donateurs zijn 
opgenomen. 

TOELATING 

ARTIKEL 8 

1. Het verzoek om te worden toegelaten als lid, deelnemer of donateur dient 
schriftelijk of per email te worden ingediend bij het bestuur. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, deelnemers en donateurs. Een 
en ander kan geschieden op voordracht van een bij huishoudelijk reglement in te 
stellen ballotagecommissie. 

3. Het bestuur is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te 
willigen indien de verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar 
jachtveld in het werkgebied van de vereniging en in het bezit is van een geldige 
jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde argumenten een dergelijke 
inwilliging niet rechtvaardigen. 

4. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering op de 
wijze als voorzien bij huishoudelijk reglement alsnog tot toelating besluiten. 

5. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 9 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid/natuurlijke persoon, dan wel door ontbinding van 

het lid/rechtspersoon. 
 b. door opzegging door het lid. 
 c. door opzegging namens de vereniging. 
 d. door ontzetting.  
 e. bij faillissement van het lid/natuurlijk persoon, dan wel het 

lid/rechtspersoon. 
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 
OPZEGGING  

ARTIKEL 10 

1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en 
Huishoudelijk Reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, waaronder wordt begrepen het niet loyaal 
uitvoering geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet 
aanleveren/registreren van de door de vereniging gevraagde verplichte afschot 
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en/of inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd.  

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 
waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te sluiten.  

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 
van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst.  

7. Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld 
worden. 

ONTZETTING 

ARTIKEL 11 

1. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming, Provinciale Verordeningen of de Wet wapens 
en munitie. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen 

één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst. 

4. Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden. 
SCHORSING 

ARTIKEL 12 

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor 
een periode van maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging 
of ontzetting aan vooraf gaat. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen 
nadere regels gesteld worden. 
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS 

EN DONATEURS 

ARTIKEL 13 

1. De rechten en verplichtingen van een deelnemer en een donateur kunnen te allen 
tijde zowel door de vereniging als door de deelnemer of donateur door 
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opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het 
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

ARTIKEL 14 

1. De leden, deelnemers en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende 
bijdrage betalen. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR 

ARTIKEL 15 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit oneven aantal van ten minste vijf 
personen en wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt 
in functie benoemd. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur van buiten de 
leden wordt benoemd. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste één/vierde of tien 
procent (10,00 %) van de leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste 
één/vierde of tien procent (10 %) van de leden moet minimaal twee en zeventig 
(72) uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden 
ingediend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene 
Vergadering, genomen in een vergadering waarin een meerderheid van de leden 
vertegenwoordigd is. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering 
overeenkomstig het voorafgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keuze. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING 

ARTIKEL 16 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie 
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
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 a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit leden benoemd is door het eindigen 
van het lidmaatschap van de vereniging;  

 b. door schriftelijk bedanken. 
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

ARTIKEL 17 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het 
kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid 
(uitgezonderd de voorzitter) kan, niet meer dan twee (2) functies bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris 
notulen opgemaakt, die na vaststelling door de vergadering door de voorzitter en 
secretaris worden ondertekend.  

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen 
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING 

ARTIKEL 18 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde 
minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 
orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van 
deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering voor besluiten tot: 

 a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die 
een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde 
waarde overstijgen, onverminderd het hierna onder b. bepaalde; 

 b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van registergoederen; 

 c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 

 d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 

 e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
 f. het optreden in rechte (waaronder niet begrepen het voeren van 

geschillenprocedures) doch met uitzondering van het nemen van 
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conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden; 

 g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachten tot 
dienstverlening; 

 h. het aangaan van een overeenkomst tot huur en verhuur van het genot van de 
jacht op gronden, gelegen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid, 
indien daarmee een financiële verplichting wordt aangegaan die de 
draagkracht van de vereniging te boven gaat; 

 i. uitgaven die de betreffende begrotingspost met meer dan tien procent (10 
%) overschrijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging 
vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 
 b. hetzij door de voorzitter en één ander bestuurslid gezamenlijk. 
7. Het bestuur is bevoegd derden volmacht te verlenen om de vereniging binnen de 

grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. 
8. Bestuursleden mogen geen verstrengelingen van belang hebben of in 

eigenbelang of directe naasten gebruik maken van in artikel 18 gestelde 
bevoegdheden. Dit met als doel misbruik van hun bestuurderspositie te 
voorkomen. 

JACHTREGELING SAMENWERKENDE JACHTHOUDERS; 

WEDERVERHUUR 

ARTIKEL 19 

1. In geval de vereniging jachthouder wordt op gronden, welke zijn gelegen in het 
jachtveld van leden zal het bestuur onverwijld tot wederverhuur van het genot 
van de jacht aan de laatstzittende jachthouder met een jachtakte overgaan, mits 
deze lid is van de vereniging en er geen zwaarwegende redenen zijn om niet aan 
hem/haar te verhuren. 

2. Als de verhuurder – zoals bijvoorbeeld een gemeente of het Waterschap – als 
voorwaarde stelt dat alle door haar beschikbare gestelde gronden in hun geheel 
aan de vereniging worden verhuurd dan worden de kosten van de niet-
bejaagbare delen naar rato verdeeld over de wederhuurders van de WBE, zie lid 
1, waarop wel het wildbeheer op de desbetreffende gronden uit de hoofdverhuur 
overeenkomst mag worden gevoerd. 

3. In het geval dat delen van door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde 
gronden in het werkgebied van een andere WBE liggen en met de WBE de 
verhuur overeenkomst is gesloten, dan wordt het recht tot wildbeheer op de 
desbetreffende gronden door de WBE verhuurd aan de WBE in wiens gebied 
deze gronden liggen. 

4. Indien de jachthouder van door de WBE aan hem verhuurde gronden na te zijn 
aangemaand de jachthuur nog niet heeft voldaan, dan is de WBE gerechtigd om 
de jachthuur overeenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h.  

5. Indien de jachthouder van een via de WBE door de hoofdverhuurder beschikbaar 
gestelde grond – na herhaald overleg met het bestuur – niet meer wil pachten, 
dan zal het bestuur een voordracht tot wederverhuur opmaken met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h. 
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6. In die gevallen waarin de vereniging rechtstreeks het genot van de jacht huurt, 
zal zij bedingen dat wederverhuur aan de daarvoor in aanmerkingkomende leden 
contractueel in een jachthuurovereenkomst met de WBE wordt vastgelegd. 

7. Het in lid 1 tot en met 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing als de 
vereniging de toestemming van de grondgebruiker verkrijgt voor het betreden 
van de gronden voor - en de uitvoering van -  populatiebeheer en 
schadebestrijding, mits deze jachthouder lid is van de vereniging en er geen 
zwaarwegende redenen zijn om deze toestemming niet aan hem/haar door te 
schrijven.   

GESCHILLENAFHANDELING 

Artikel 20 

Geschillen met betrekking tot jachtaangelegenheden binnen het werkgebied van de 
WBE tussen: 
1. de leden van de WBE onderling; 
2. tussen leden van de WBE en het bestuur: 
alsmede geschillen  
3. met betrekking tot (toetreding) lidmaatschap, statuten, reglementen of besluiten 

van de WBE worden afgehandeld overeenkomstig een door landelijke 
jagersvereniging(en) vastgestelde landelijke geschillenregeling. 

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING 

ARTIKEL 21 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid 
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan.  De kosten hiervan komen ten laste van de vereniging 
voorzover zij niet bovenmatig zijn. Het bestuur is verplicht aan de commissie 
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 
geven. 

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar 
lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 22 
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1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de rekening; 
 b. de benoeming van de in artikel 21 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 
 c. voorziening in eventuele vacatures; 
 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij advertentie in tenminste een ter 
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

ARTIKEL 23 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het 
bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle deelnemers en alle donateurs. 
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij 
anders in deze statuten bepaald.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid 

dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen met dien verstande dat een lid maximaal voor twee andere leden mag 
stemmen. 

ARTIKEL 24 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of 
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt 
één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door 
de vergadering door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het 
proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk maar zeker binnen twee maanden na 
afloop van de vergadering ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 25 
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1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en zijn niet 
geldig. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, 
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan 
wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen uitgebracht. In geval bij een 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen, behoudens stemming over personen -deze geschiedt 
schriftelijk- geschieden mondeling, tenzij een lid van de algemene vergadering 
schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of 
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen. 
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10. Digitaal stemmen indien het bestuur of tien procent (10 %) van de 
stemgerechtigden het eist. 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 26 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder ook per e-mail en andere gangbare 
communicatiemiddelen) aan de adressen van de leden, deelnemers en donateurs 
volgens het register bedoeld in artikel 6, lid 2. De termijn voor de oproeping 
bedraagt tenminste zeven dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
STATUTENWIJZIGING 

ARTIKEL 27 

1. In de statuten van de vereniging kan met uitzondering van het in artikel 25, 
negende lid bepaalde, geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden ter kennis 
gebracht. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan één week na de 
eerste vergadering doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

ARTIKEL 28 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 
is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato 
van hun contributie over het laatste boekjaar. Bij besluit tot ontbinding kan 
echter door de algemene ledenvergadering ook een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven. 

3.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn. 

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die 
door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 29 

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Artikel 27, leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
SLOTBEPALING 

ARTIKEL 30 

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement niet 
voorzien, als mede in die gevallen waarin onderdelen van de statuten en 
huishoudelijk reglement verschillend kunnen worden uitgelegd, beslist het bestuur.  
Artikel 31 
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 
1. de heer  voornoemd als voorzitter; 
2. de heer  voornoemd als secretaris. 
Volmachten 

Van voormelde volmachten aan de comparante blijkt uit twee (2) onderhandse akten 
van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht. 
Bekendheid comparante 
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Slot 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de 
zakelijke inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting 
gegeven. 
De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen 
en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze 
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de 
comparante en mij, notaris, om tien uur en dertig minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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VERENIGING 
 
Heden, tien januari tweeduizend twee en twintig, verscheen voor mij,  
mr. , notaris, gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, 
kantoorhoudende te Emmeloord: 
mevrouw , geboren te  op  

 werkzaam ten kantore van genoemde notaris, 
mr. , aan de , 
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn paspoort, nummer: , wonende te  

; 
2. de heer , geboren te  op  

 die zich bij het geven van de volmacht 
legitimeerde met zijn rijbewijs, nummer: , wonende te  

. 
De comparante, handelend als gemeld, heeft verklaard een vereniging op te richten 
met de navolgende statuten. 
NAAM 

ARTIKEL 1 

De vereniging draagt de naam: Wildbeheereenheid Oostelijk Flevoland. 
ARTIKEL 2 

Zij heeft haar zetel in de gemeente Dronten. 
BEGRIPSBEPALINGEN 

ARTIKEL 3 

In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. De Wet: de Wet natuurbescherming en opvolgende wetgeving; 
2. Verordening: Provinciale verordening van de provincie Flevoland;  
3. Faunabeheer: duurzaam beheer van in het wild levende faunasoorten; 
4. Faunabeheereenheid: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
5. Faunabeheerplan: als bedoeld in artikel 3.12 eerste lid van de Wet;  
6. Faunabureau: als bedoeld in artikel 12 van het huishoudelijk reglement;  
7. Faunasoorten: soorten die overeenkomstig de Wet kunnen worden bejaagd en/of 

beheerd en/of bestreden; 
8. Jacht: bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog daarop opsporen van wild 

als bedoeld in artikel 3.20, tweede lid van de Wet, alsmede het doen van 
pogingen daartoe, overeenkomstig paragraaf 3.5 van de Wet; 

9. Jagen: bemachtigen, doden of met het oog daarop opsporen van in het wild 
levende faunasoorten, alsmede het doen van pogingen daartoe, zulks met het oog 
op verstandig gebruik van de natuur, populatiebeheer en schadebestrijding 
ingekaderd in planmatig natuur-, fauna- en wildbeheer; 

10. Jager: degene die jaagt; 
11. Grondgebruiker: grondgebruiker als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet; 
12. Jachthouder: degene die overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van 

de jacht; 

15
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13. Jachtaktehouder: houder van een geldige jachtakte als bedoeld in de Wet; 
14. Weidelijkheid: in overeenstemming met de landelijke gedrags- en 

fatsoensnormen zoals neergelegd in opgestelde of op te stellen voorschriften; 
15. Wildbeheer: duurzaam beheer van wildsoorten; 
16. Wildbeheereenheid: wildbeheereenheid als bedoeld in artikel 3.14 eerste lid van 

de Wet, verder genoemd de WBE of de vereniging; 
17. Wildsoorten: soorten die in de Wet als wild zijn benoemd; 
18. Vergadering: een vergadering kan een fysieke en/of digitale bijeenkomst zijn. 
WERKGEBIED 

ARTIKEL 4 

De omvang van het gebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar 
verwezenlijking van de doelstelling wordt in beginsel bepaald door het gebied 
waarbinnen door de leden de uitoefening van het genot van de jacht, beheer en 
schadebestrijding plaatsvindt en is weergegeven op de aan deze akte gehechte kaart. 
In principe omvat het werkgebied alle tot het jachtbedrijf bestemde of geschikte 
gronden voor zover gelegen in de provincie Flevoland. Bij of krachtens het 
huishoudelijk reglement kan het werkgebied worden aangepast. 
OMSCHRIJVING, DOEL EN MIDDELEN 

ARTIKEL 5 

1. De wildbeheereenheid is een vereniging van jachthouders met een jachtakte en 
anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties 
van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en 
jacht worden uitgevoerd mede in samenwerking met en ten dienste van 
grondgebruikers en/of terreinbeheerders en mede ter uitvoering van het door de 
faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en/of het eigen beheerplan 
van de WBE. 

2. Bij de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstelling aanvaardt de 
vereniging als grondslag de navolgende beginselen: 

 a. jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van de fauna in Nederland. 

 b. gezien de centrale rol van de jager bij de uitvoering van de jacht, 
populatiebeheer en schadebestrijding wordt aanvaard dat de jager een 
dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij 
onder andere land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en 
handhaving van de redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en 
beheer van soorten anderzijds. 

 c. de leden van de vereniging dienen zich voortdurend te laten leiden door de 
gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van het beginsel van 
duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen. 

 d. de jacht kan in beginsel alleen worden uitgeoefend op basis van gedegen 
verkrijging van en verwerking van tel en afschotgegevens.  

3. De vereniging tracht het in lid 1 omschreven doel onder meer te bereiken door: 
 a. in samenwerking met (semi)publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke 

organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de eigenaren 
en gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, 
te streven naar verbetering van de kwaliteit van de biotoop, zulks zo 
mogelijk met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de landschappelijke 
waarden in dit gebied. 
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 b. het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van 
jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging. 

 c. nauw met de belangenverenigingen en andere wildbeheereenheden samen te 
werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de 
jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau; 

 d. de leden te stimuleren en te wijzen op de noodzaak van en medewerking aan 
planmatig beheer. 

 e. te streven naar het instellen van jachttoezicht, teneinde zo goed mogelijk 
uitvoering te geven aan de beheerplannen. 

 f. het geven van voorlichting. 
 g. het behartigen van de belangen van haar leden, zowel in als buiten rechte, 

alle zaken de uitoefening van het genot van de jacht in de ruimste zin des 
woords betreffende. 

 h. het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer 
en/of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden, deelnemers en 
donateurs. 

 i. het indien nodig voeren van overleg met overheden, en andere daartoe in 
aanmerking komende instanties. 

 j. het verkrijgen van subsidies en bijdragen teneinde goed wildbeheer 
mogelijk te maken. 

 k. het houden/coördineren van tellingen en afschotregistratie.  
LEDEN 

ARTIKEL 6 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben 
bereikt, en/of bij de wet erkende rechtspersonen, die: 

 a. overeenkomstig de Wet gerechtigd is tot het genot van de jacht als 
Jachthouder tot de uitoefening van de jacht (zoals bedoeld in deze statuten) 
en/of beheer en/of schadebestrijding binnen het werkgebied van de 
vereniging. 

 b. eigenaren zijn, dan wel gebruikers van gronden, waarop het jachtrecht is 
verhuurd aan één of meer leden van de vereniging.  

 c. toestemming hebben de jacht uit te oefenen in of buiten gezelschap van de 
jachthouder. 

 d. drijvers en jachthondenmensen die de doelstelling van de vereniging 
onderschrijven. 

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle leden zijn opgenomen. 

3. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

DEELNEMERS EN DONATEURS 

ARTIKEL 7 

1. Deelnemers zijn: 
 a. houders van jachtakten, die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening 

van de jacht in het werkgebied van de vereniging en die bereid zijn aan de 
wildbeheeractiviteiten van de vereniging actief deel te nemen. 

 b. anderen, door het bestuur toegelaten, personen die de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven. 
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2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te 
steunen door een door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse minimum 
bijdrage en het doel van de vereniging onderschrijven. 

3. Deelnemers en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die 
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

4. Behalve de overige rechten die aan deelnemers en donateurs bij of krachtens 
deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht aan de door de vereniging 
georganiseerde activiteiten deel te nemen. 

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen (waaronder e-
mailadressen en telefoonnummers) van alle deelnemers en donateurs zijn 
opgenomen. 

TOELATING 

ARTIKEL 8 

1. Het verzoek om te worden toegelaten als lid, deelnemer of donateur dient 
schriftelijk of per email te worden ingediend bij het bestuur. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, deelnemers en donateurs. Een 
en ander kan geschieden op voordracht van een bij huishoudelijk reglement in te 
stellen ballotagecommissie. 

3. Het bestuur is verplicht een verzoek om te worden toegelaten als lid in te 
willigen indien de verzoeker jachthouder is van een zelfstandig bejaagbaar 
jachtveld in het werkgebied van de vereniging en in het bezit is van een geldige 
jachtakte, tenzij zwaarwegende en gemotiveerde argumenten een dergelijke 
inwilliging niet rechtvaardigen. 

4. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan de algemene vergadering op de 
wijze als voorzien bij huishoudelijk reglement alsnog tot toelating besluiten. 

5. Het bestuur heeft de bevoegdheid, zonder opgaaf van redenen, kandidaat leden 
te verzoeken om een verklaring omtrent gedrag te overleggen. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP  

ARTIKEL 9 

1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid/natuurlijke persoon, dan wel door ontbinding van 

het lid/rechtspersoon. 
 b. door opzegging door het lid. 
 c. door opzegging namens de vereniging. 
 d. door ontzetting.  
 e. bij faillissement van het lid/natuurlijk persoon, dan wel het 

lid/rechtspersoon. 
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft 

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. 
OPZEGGING  

ARTIKEL 10 

1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft 
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en 
Huishoudelijk Reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen 
jegens de vereniging niet nakomt, waaronder wordt begrepen het niet loyaal 
uitvoering geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet 
aanleveren/registreren van de door de vereniging gevraagde verplichte afschot 
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en/of inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap 
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap 
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was 
opgezegd.  

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 
waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen 
opzichte uit te sluiten.  

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond 
van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het 
lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na 
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met 
opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 
hangende het beroep is het lid geschorst.  

7. Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld 
worden. 

ONTZETTING 

ARTIKEL 11 

1. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming, Provinciale Verordeningen of de Wet wapens 
en munitie. 

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen 

één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn 
en hangende het beroep is het lid geschorst. 

4. Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden. 
SCHORSING 

ARTIKEL 12 

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor 
een periode van maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging 
of ontzetting aan vooraf gaat. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen 
nadere regels gesteld worden. 
EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS 

EN DONATEURS 

ARTIKEL 13 

1. De rechten en verplichtingen van een deelnemer en een donateur kunnen te allen 
tijde zowel door de vereniging als door de deelnemer of donateur door 
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opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het 
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd. 

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
JAARLIJKSE BIJDRAGEN 

ARTIKEL 14 

1. De leden, deelnemers en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een 
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. 

 Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende 
bijdrage betalen. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels 
worden gesteld. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

BESTUUR 

ARTIKEL 15 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit oneven aantal van ten minste vijf 
personen en wordt door de algemene vergadering benoemd. De voorzitter wordt 
in functie benoemd. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene 
vergadering vastgesteld. De benoeming geschiedt uit de leden. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur van buiten de 
leden wordt benoemd. 

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste één/vierde of tien 
procent (10,00 %) van de leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de 
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste 
één/vierde of tien procent (10 %) van de leden moet minimaal twee en zeventig 
(72) uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden 
ingediend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene 
Vergadering, genomen in een vergadering waarin een meerderheid van de leden 
vertegenwoordigd is. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering 
overeenkomstig het voorafgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keuze. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING 

ARTIKEL 16 

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een 
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door 
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Wie 
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van 
zijn voorganger in. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
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 a. ten aanzien van een bestuurslid dat uit leden benoemd is door het eindigen 
van het lidmaatschap van de vereniging;  

 b. door schriftelijk bedanken. 
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

ARTIKEL 17 

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het 
kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid 
(uitgezonderd de voorzitter) kan, niet meer dan twee (2) functies bekleden. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris 
notulen opgemaakt, die na vaststelling door de vergadering door de voorzitter en 
secretaris worden ondertekend.  

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen 
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING 

ARTIKEL 18 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 15 genoemde 
minimumaantal is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

 Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te 
beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 
orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het 
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van 
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van 
deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene 
Vergadering voor besluiten tot: 

 a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die 
een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag of vastgestelde 
waarde overstijgen, onverminderd het hierna onder b. bepaalde; 

 b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en 
geven van registergoederen; 

 c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend; 

 d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van 
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 

 e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
 f. het optreden in rechte (waaronder niet begrepen het voeren van 

geschillenprocedures) doch met uitzondering van het nemen van 
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conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die 
geen uitstel kunnen lijden; 

 g. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en/of opdrachten tot 
dienstverlening; 

 h. het aangaan van een overeenkomst tot huur en verhuur van het genot van de 
jacht op gronden, gelegen binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid, 
indien daarmee een financiële verplichting wordt aangegaan die de 
draagkracht van de vereniging te boven gaat; 

 i. uitgaven die de betreffende begrotingspost met meer dan tien procent (10 
%) overschrijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 
tegen derden geen beroep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging 
vertegenwoordigd: 

 a. hetzij door het bestuur; 
 b. hetzij door de voorzitter en één ander bestuurslid gezamenlijk. 
7. Het bestuur is bevoegd derden volmacht te verlenen om de vereniging binnen de 

grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. 
8. Bestuursleden mogen geen verstrengelingen van belang hebben of in 

eigenbelang of directe naasten gebruik maken van in artikel 18 gestelde 
bevoegdheden. Dit met als doel misbruik van hun bestuurderspositie te 
voorkomen. 

JACHTREGELING SAMENWERKENDE JACHTHOUDERS; 

WEDERVERHUUR 

ARTIKEL 19 

1. In geval de vereniging jachthouder wordt op gronden, welke zijn gelegen in het 
jachtveld van leden zal het bestuur onverwijld tot wederverhuur van het genot 
van de jacht aan de laatstzittende jachthouder met een jachtakte overgaan, mits 
deze lid is van de vereniging en er geen zwaarwegende redenen zijn om niet aan 
hem/haar te verhuren. 

2. Als de verhuurder – zoals bijvoorbeeld een gemeente of het Waterschap – als 
voorwaarde stelt dat alle door haar beschikbare gestelde gronden in hun geheel 
aan de vereniging worden verhuurd dan worden de kosten van de niet-
bejaagbare delen naar rato verdeeld over de wederhuurders van de WBE, zie lid 
1, waarop wel het wildbeheer op de desbetreffende gronden uit de hoofdverhuur 
overeenkomst mag worden gevoerd. 

3. In het geval dat delen van door de hoofdverhuurder beschikbaar gestelde 
gronden in het werkgebied van een andere WBE liggen en met de WBE de 
verhuur overeenkomst is gesloten, dan wordt het recht tot wildbeheer op de 
desbetreffende gronden door de WBE verhuurd aan de WBE in wiens gebied 
deze gronden liggen. 

4. Indien de jachthouder van door de WBE aan hem verhuurde gronden na te zijn 
aangemaand de jachthuur nog niet heeft voldaan, dan is de WBE gerechtigd om 
de jachthuur overeenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h.  

5. Indien de jachthouder van een via de WBE door de hoofdverhuurder beschikbaar 
gestelde grond – na herhaald overleg met het bestuur – niet meer wil pachten, 
dan zal het bestuur een voordracht tot wederverhuur opmaken met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 18, lid 5, onder h. 
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6. In die gevallen waarin de vereniging rechtstreeks het genot van de jacht huurt, 
zal zij bedingen dat wederverhuur aan de daarvoor in aanmerkingkomende leden 
contractueel in een jachthuurovereenkomst met de WBE wordt vastgelegd. 

7. Het in lid 1 tot en met 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing als de 
vereniging de toestemming van de grondgebruiker verkrijgt voor het betreden 
van de gronden voor - en de uitvoering van -  populatiebeheer en 
schadebestrijding, mits deze jachthouder lid is van de vereniging en er geen 
zwaarwegende redenen zijn om deze toestemming niet aan hem/haar door te 
schrijven.   

GESCHILLENAFHANDELING 

Artikel 20 

Geschillen met betrekking tot jachtaangelegenheden binnen het werkgebied van de 
WBE tussen: 
1. de leden van de WBE onderling; 
2. tussen leden van de WBE en het bestuur: 
alsmede geschillen  
3. met betrekking tot (toetreding) lidmaatschap, statuten, reglementen of besluiten 

van de WBE worden afgehandeld overeenkomstig een door landelijke 
jagersvereniging(en) vastgestelde landelijke geschillenregeling. 

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING 

ARTIKEL 21 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in 
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid 
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van 
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 
deskundige doen bijstaan.  De kosten hiervan komen ten laste van de vereniging 
voorzover zij niet bovenmatig zijn. Het bestuur is verplicht aan de commissie 
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en 
de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te 
geven. 

6. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar 
lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 22 



10 

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering 
komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de rekening; 
 b. de benoeming van de in artikel 21 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar; 
 c. voorziening in eventuele vacatures; 
 d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering. 
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen 
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van 
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan 
door oproeping overeenkomstig artikel 26 of bij advertentie in tenminste een ter 
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

TOEGANG EN STEMRECHT 

ARTIKEL 23 

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het 
bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle deelnemers en alle donateurs. 
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij 
anders in deze statuten bepaald.  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. 
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid 

dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem. 
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid 

uitbrengen met dien verstande dat een lid maximaal voor twee andere leden mag 
stemmen. 

ARTIKEL 24 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of 
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt 
één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door 
de vergadering door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het 
proces-verbaal wordt zo spoedig mogelijk maar zeker binnen twee maanden na 
afloop van de vergadering ter kennis van de leden gebracht. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 25 



11 

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de 
vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld 
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming 
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van 
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht en zijn niet 
geldig. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, 
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan 
wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij die voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon 
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de 
nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen uitgebracht. In geval bij een 
stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 
beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen, behoudens stemming over personen -deze geschiedt 
schriftelijk- geschieden mondeling, tenzij een lid van de algemene vergadering 
schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij 
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij 
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in vergadering 
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering. 

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot 
statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of 
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 
houdende formaliteit niet in acht genomen. 
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10. Digitaal stemmen indien het bestuur of tien procent (10 %) van de 
stemgerechtigden het eist. 

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING 

ARTIKEL 26 

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 
oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder ook per e-mail en andere gangbare 
communicatiemiddelen) aan de adressen van de leden, deelnemers en donateurs 
volgens het register bedoeld in artikel 6, lid 2. De termijn voor de oproeping 
bedraagt tenminste zeven dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
STATUTENWIJZIGING 

ARTIKEL 27 

1. In de statuten van de vereniging kan met uitzondering van het in artikel 25, 
negende lid bepaalde, geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden ter kennis 
gebracht. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de 
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan één week na de 
eerste vergadering doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING 

ARTIKEL 28 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel 
is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot 
ontbinding lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een deel naar rato 
van hun contributie over het laatste boekjaar. Bij besluit tot ontbinding kan 
echter door de algemene ledenvergadering ook een andere bestemming aan het 
batig saldo worden gegeven. 

3.  Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 
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aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 
toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende 
baten meer aanwezig zijn. 

5. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 
gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die 
door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 29 

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Artikel 27, leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
SLOTBEPALING 

ARTIKEL 30 

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of huishoudelijk reglement niet 
voorzien, als mede in die gevallen waarin onderdelen van de statuten en 
huishoudelijk reglement verschillend kunnen worden uitgelegd, beslist het bestuur.  
Artikel 31 
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: 
1. de heer  voornoemd als voorzitter. 
2. de heer  voornoemd als secretaris. 
Volmachten 

Van voormelde volmachten aan de comparante blijkt uit twee (2) onderhandse akten 
van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht. 
Bekendheid comparante 
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 
comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en 
daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Slot 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de 
zakelijke inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting 
gegeven. 
De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen 
en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze 
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de 
comparante en mij, notaris, om tien uur en vijf en dertig minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 







Van:
Aan:
Onderwerp: WOB - FW: Faunabeheer in Flevoland
Datum: donderdag 24 maart 2022 13:07:46

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: @flevoland nl>
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 07:52
Aan: @flevoland nl>
Onderwerp: FW: Faunabeheer in Flevoland

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:  hi.com>
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 10:37
Aan: @hotmail.com>; oren nl>
CC: @flevoland.nl>; @flevoland nl>;

@amc.uva nl; ast nl
Onderwerp: FW: Faunabeheer in Flevoland

Geachte heer 

Onderstaande mail is gisteravond door de gedeputeerde, de heer Hofstra, ter voorkoming van onduidelijkheden
aan ons verzonden.
Ik ben, zoals u weet, gisteravond voortijdig ziek naar huis vertrokken. Ik heb deze mail gedeeld met de heren

 en . Zij waren gisteravond gedurende de gehele vergadering aanwezig.
Zoals nu blijkt, heeft u de aanwezige leden onjuist geïnformeerd.
Het geen u gisteren over het standpunt van de provincie met de aanwezige leden hebt gedeeld komt niet overeen
met de inhoud van de mail van de heer Hofstra.
Wij verzoeken u met klem om de mail van de heer Hofstra te delen met alle leden van de WBE vereniging.
Indien u dit niet wenst te doen, zullen wij ons beraden over de te nemen stappen.

Mede namens ,  en 290 andere leden van de WBE Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Harold Hofstra @flevoland nl>
Verzonden: maandag 19 november 2018 19:20
Aan:  hi.com>; @hotmail.com
CC: @flevoland nl>
Onderwerp: Faunabeheer in Flevoland

Geachte heren,

Ik richt deze mail aan jullie beiden omdat ik deze middag ook met jullie afzonderlijk contact heb gehad en ik
het gevoel kreeg dat er enige ruis op de lijn kwam over de intenties m.b.t. de toekomstige governance en dan
specifiek de WBE.

Op donderdag heb ik met een afvaardiging waaronder de heer  gesproken.

Tijdens dit overleg hebben we het advies van de verkenner besproken en het besluit van GS toegelicht;

1. GS heeft kennis genomen van het advies van de bestuurlijk verkenner.

2. GS heeft het  advies op hoofdlijnen vastgesteld te weten:
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a. Neem als provinciebestuur, binnen de kaders van wet- en regelgeving, nadrukkelijk de regie.
b. Taken en verantwoordelijkheden van elk van de relevante organisaties moet worden verduidelijkt en
aangescherpt.
c. Financiering FBE dient transparant te zijn en goed te worden geregeld.
d. Zorg voor een eenduidig registratiesysteem.
e. Vereenvoudig de ontheffingsprocedure.
f. Good governance moet leiden tot ontvlechting van dubbelfuncties en onafhankelijke voorzitters.

3. GS gaat z.s m. met partijen om tafel en zal komen met een nadere uitwerking.

Tijdens dit gesprek is ook de positie van de WBE ter sprake gekomen en hierbij hebben we met elkaar gedeeld
dat:
1. De provincie de intentie heeft om tot meerdere WBE's te komen en zal dit ook in de verordening mogelijk
maken 2. Het van belang vindt dat er een goede transparante afspraken worden gemaakt waarbij partijen ook
betrokken worden.
3. Daarbij is ook gesproken over een logische verdeling van gebieden in noordelijk zuidelijk en oostelijk
Flevoland, maar dat dit onderdeel voor de uitwerking is aangezien we 2019 ook als transitiejaar zien.

Op basis van dit gesprek heb ik vrijdagmiddag ook met dhr.  gesproken.
Ik heb hem bovenstaande punten ook meegegeven, daarbij gaf hij aan dat hij bezig is met een plan waarbij de
WBE met een drietal te onderscheiden aandachtsgebieden gaat werken.
Ik heb in dit gesprek ook bovenstaande aan hem meegedeeld maar dat de Provincie open staat voor het gesprek
en graag op korte termijn met de WBE in overleg gaan waarbij zij hun plannen kunnen toelichten.

In beide gesprekken heb ik aangegeven dat GS de toekomstige uitwerking op korte termijn zal gaan oppakken
en op voorhand zich niet vastlegt.

het leek mij goed om jullie beide dit ook nog even via de mail mee te delen zodat er geen onduidelijkheid kan
ontstaan.

Met vriendelijke groet,

H.J. (Harold) Hofstra

Gedeputeerde Provincie Flevoland
***disclaimer***
http://www.flevoland nl/Informatie/Disclaimer-e-mail



Van:
Aan:
Onderwerp: WOB - FW: Faunabeheer gronden Rijksvastgoedbedrijf
Datum: donderdag 24 maart 2022 13:08:33
Bijlagen: image001.png
Prioriteit: Hoog

 
 

Van: @flevoland.nl> 
Verzonden: donderdag 24 maart 2022 08:07
Aan: @flevoland.nl>
Onderwerp: FW: Faunabeheer gronden Rijksvastgoedbedrijf
Urgentie: Hoog
 
 
 

Van: Harold Hofstra @flevoland.nl> 
Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 20:24
Aan: @rijksoverheid.nl
CC: @flevoland.nl>; @flevoland.nl>;

@flevoland.nl>; 
@rijksoverheid.nl>; @flevoland.nl>

Onderwerp: Faunabeheer gronden Rijksvastgoedbedrijf
Urgentie: Hoog
 
Beste 
 
Mogelijk ben ik bij jou niet aan het goede adres maar ik richt mij toch aan jou omdat jij mogelijk
wel weet tot wie ik mij dan binnen het Rijksvastgoedbedrijf moet wenden of jij deze mail kan
doorzetten.
 
Binnen het college ben ik niet alleen coördinerend portefeuillehouder RVB maar heb ik ook de
natuur portefeuille en ben ik o.a. verantwoordelijk voor het Faunabeheer binnen de provincie
Flevoland.
 
Ik ben sinds 2018 bezig met de reorganisatie van het faunabeheer in Flevoland. Hiervoor heb ik
vele gesprekken gevoerd met de Faunabeheereenheid (FBE), de Wildbeheereenheid (WBE) en de
Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF). Ik heb hiervoor in 2018 een bestuurlijke verkenner gevraagd
dit proces te starten. Naar aanleiding van deze gesprekken en verschillende adviezen zijn we in GS
tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is dat er 3 of 4 WBE’s komen in Flevoland. In januari
2021 heeft hier in GS besluitvorming over plaatsgevonden. Dit jaar ben ik, conform het GS besluit,
gestart met het instellen van een Oprichtingscommissie, onder leiding van de huidige burgemeester
van Lelystad dhr.  en het aanpassen van de Omgevingsverordening. Het is de
bedoeling dat de 3 of 4 nieuwe WBE’s in Flevoland op 1 januari 2022 functioneren.
 
Recent kreeg ik van verschillende kanten het bericht dat de SSF momenteel in zwaar weer
verkeerd, door tegenvallende inkomsten en interne perikelen. De SSF heeft volgens mijn informatie
ook de contracten met het RVB voor de uitvoering van het wildbeheer op jullie gronden. Vanwege
de ontstane situatie is er een reële situatie dat SFF mogelijk failliet gaat, hetgeen ik overigens zeer
betreur omdat ik de meerwaarde van deze organisatie zeker onderschrijf. De gevolgen hiervan
zouden zijn dat ook de contracten die jullie hebben met de SFF komen te vervallen. Ik kan mij
voorstellen dat jullie dan in de provincie gaan kijken naar een mogelijke nieuwe partij om het
wildbeheer bij onder te brengen. Het zou dan ook, zonder bovenstaande informatie, logisch zijn
om dan met de bestaande Wild Beheer Eenheid in Flevoland de nieuwe contracten af te sluiten
zoals ook elders in het land gebeurd.
 
Gezien het transitieproces waar we momenteel in zitten verzoek ik met klem om dit nu niet te
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doen met de huidige WBE. Dit omdat de huidige WBE straks onder de nieuwe Verordening mogelijk
haar taken niet kan uitvoeren. Mocht de SFF het niet halen, dan zullen wij samen met de Fauna
Beheer Eenheid onderzoeken wat de organisatorische mogelijkheden zijn. Hierover zullen we dan
ook met onze TBO’s en gemeenten in overleg gaan en het lijkt mij het meest voordehand liggend
dit onder andere te combineren met het beheer van het valwild (ook een van de huidige taken van
SFF). Uiteraard ben ik dan ook bereid om jullie hierbij te betrekken als dat gewenst is.
 
Het is een lastig en taai proces wat we de afgelopen jaren hebben doorlopen om te komen waar we
nu zijn. Uiteraard ben ik gaarne bereid om hierover met jou of een van jouw verantwoordelijke
mensen op dit onderwerp door te praten. Ik hoop dat jullie met deze kennis eerst met ons in
overleg gaan zodat, wanneer de situatie zich voor zou doen en SFF niet meer uitvoering kan geven
aan jullie huidige overeenkomsten, wij samen naar een toekomstbestendige oplossing kunnen
zoeken.
 
Met vriendelijke groet,
 
H.J. (Harold) Hofstra
 
Gedeputeerde
Financiën, natuur, water, vitaal platteland & sport.
 
Telefoon: 0320 
www.flevoland.nl
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