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1: Inleiding.
2015 Kenmerkt zich als een jaar waarvan we mogen stellen, dat we de kinderschoenen zijn
ontgroeid. En waarin we steeds meer ervaren dat onze inzet duidelijk een plaats krijgt in onze
provincie Noord Brabant. Politie, wegbeheerders, provincie maar ook terreinbeheerders weten ons
steeds vaker te vinden als het gaat om ondersteuning bij een incident of “de vraag naar cijfers” op
bepaalde hotspots.
En waarin we, dank zij die contacten ook steeds beter onze weg weten te vinden als het gaat om
verbetering van de keten; incident-melding-afhandeling-rapportage-preventie.
Want het uiteindelijke doel is toch dat dankzij een adequate afhandeling en goede
registratie/monitoring het aantal aanrijdingen met onze wilde fauna en daarmee het leed voor
mens en dier, afneemt.
De cijfers van 2015, met een totaal aantal meldingen van 1007 laten evenwel nog een andere trend
zien. Of deze toename alleen te wijten is aan een verhoogde verkeersintensiteit in combinatie met
een groeiende toename van onze wilde fauna? Voor wat betreft de wilde zijnen misschien wel.
Maar grotendeels is de toename van het aantal registraties te danken aan een betere bekendheid
van onze stichting en de noodzaak om te melden.
2: Meldingen in 2015.
Verdeeld over de 7 grootste diersoorten ziet het aantal meldingen in BRS er als volgt uit:
Damhert:
16
Ree:
692
Wild zwijn:
18
Moeflon:
3
Das:
177
Vos:
97
Boom/steenmarter:
4
Het betreft hier afgehandelde meldingen die via de meldkamer van politie zijn binnengekomen.
Daarnaast kan er door de leden van de deelnemende Wildbeheereenheden ook een melding in het
(landelijk)Faunaregistratiesysteem worden gedaan wanneer men een dood dier in het veld aantreft
met bv een vermoedelijke doodsoorzaak “aanrijding”. Waardoor het totaalcijfer in relatie tot
aanrijdingen in onze provincie stijgt tot 1157.
3: Vrijwilligerswerk.
Zowel het uitvoerend werk als de bestuurstaken worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Een
groot compliment gaat daarbij naar de coördinatoren die in Piketdienst, gedurende het gehele jaar
dag en nacht bereikbaar zijn en natuurlijk de deelnemers die eveneens bij nacht en ontij gebeld
kunnen worden om op pad te gaan.
Verderop in dit verslag vindt u een overzicht van de inzet en het aantal uren dat uiteindelijk is
gemaakt in het kader van Afhandeling en Monitoring van Fauna-aanrijdingen.

SAMF stelt zich ten doel het reguleren en formaliseren van de zorg voor aangereden wild in de provincie Noord Brabant, het analyseren
van gegevens betreffende wildaanrijdingen om deze te kunnen voorkomen, ten behoeve van faunabeheerplannen en ter bevordering van
dierenwelzijn.
Correspondentieadres: Akerendam 42, 5653PB Eindhoven, KVK: 57230994, Bank: SNS 827955707 ANBI erkend
Website: http://www.fauna-aanrijding.nl
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4: Samenwerking.
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het uitbouwen van de samenwerking. Zo is er een schrijven naar
alle gemeenten in onze provincie gedaan om de procedure van melden ( via de meldkamer van
politie 0900-8844) nog eens onder de aandacht te brengen. Helaas is gebleken dat dit schrijven
maar beperkt op de goede plaats terecht komt. Herhalen blijft hier noodzakelijk.
Met de provinciale wegbeheerder is met regelmaat contact en informatie-uitwisseling. Om op die
manier de hotspots in kaart te brengen en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden ten aanzien
van preventie.
Ook met Rijkswaterstaat zijn inmiddels de eerste contacten gelegd die hebben geresulteerd in de
toezegging in de loop van 2016 op enkele plaatsen langs de A50 insprongen in het reewild-kerend
raster te maken.
5: Financiële ondersteuning.
SAMF opereert zonder structurele financiële ondersteuning. En is dus volledig afhankelijk van
schenking of sponsoring van haar activiteiten.
In de voorgaande jaren heeft zijn regelmatig een schenking mogen ontvangen van een gulle gever.
SAMF beschikt over een ANBI status die de schenker hierdoor een fiscaal voordeel kan bieden.
Ook in 2015 mochten we een schenking ontvangen. Dit keer vanuit het Wilddiner dat jaarlijks door
de Collse Hoeve in Nuenen wordt georganiseerd. Onze dank daarvoor.

6: Financiële resultaten.
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA
Vlottende activa

5.532

PASSIVA
Eigen Vermogen
Kortlopende schulden

4.667

_______

865
______

5.532

5.532

RESULTAAT
Het resultaat over 2015 bedraagt € 2.855 negatief , tegenover € 2.025 over 2014.
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De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden weergegeven:

Baten
Giften en donaties
Rente

Lasten
Telefoonkosten coördinatoren
Verzekeringen
Persoonlijke uitrusting
(zwaailampen)
Website kosten
Div. kosten
Kantoorkosten
Bankkosten

Resultaat

2015

2014

1.060
41
______
1.101

3.085
31
______
3.116

865
226
2.500
98
68
130
69
______

571
213
134
104
69
______

3.956
_______

1.091
_______

2.855=====

2.025
=====

Het negatieve resultaat over 2015 komt ten laste van eigen vermogen.

7: Overzicht gemaakte vrijwilligersuren, gereden kilometers en gemaakte telefoonkosten 2015.
Bestuur
Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden komen de bestuursleden tot het volgende
overzicht:
Dhr. Smits (voorzitter)
190
uur
1062 Km
€ 100,-telefoonkosten
Dhr. Louwers (secretaris)
126.5 uur
409 Km
€ 100,- telefoonkosten
Dhr. Váhl (penningmeester)
70
uur
520 Km
€ 80,- telefoonkosten
Dhr. Váhl (beheer website)
20
uur
Adviseurs
Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden komen de adviseurs tot het volgende overzicht.
Dhr. van Uden
60
uur
350 km
€ 10.00 telefoonkosten
Dhr. Hamel
45
uur
125 km
€ 10.00 telefoonkosten
Dhr. Koffeman
40
uur
pm.
pm.
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De gereden km’s zijn tot stand gekomen op basis van de ANWB routeplanner. De telefoonkosten
zijn op basis van inschatting.
Het bestuur en adviseurs ontvangen geen vergoeding c.q. vacatiegelden en hebben ook geen
declaratie ingediend voor reis- en telefoonkosten.
Bijdrage FBE
De Faunabeheereenheid is via haar adjunct-secretaris als (technisch)adviseur aan SAMF verbonden.
Zij faciliteert daarbij in het beschikbaar stellen van aanrijdingmerken en digitale infrastructuur.
Tevens ondersteunt de Faunabeheereenheid bij het opmaken van de jaarrapportage welke aan de
Provincie dient te worden verzonden. Ondersteuning bedraagt 40 manuren op jaarbasis.
Coördinatoren
De coördinatoren hebben twee keer centraal overleg gehad. Eén overleg in Den Bosch gezamenlijk
met de deelnemers en één overleg met alleen het bestuur in Eindhoven.
Verder wordt van hen verwacht dat zij in piketdienst altijd bereikbaar zijn.
De afhandeling van één melding kost gemiddeld een half uur.
De gemiddelde reisafstand naar een overleg is 50 km enkele reis. Duur overleg 2 uur.
Er zijn 1007 meldingen afgehandeld door de coördinatoren.
Deze personen krijgen per verwerkte melding een vergoeding voor de telefoonkosten. Deze kosten
zijn daarom alleen in het financieel overzicht van de penningmeester opgenomen.
1007 meldingen van een half uur
2 vergaderingen (8 coördinatoren, 2 zijn ook bestuurslid)
Kilometers voor de vergaderingen (2 man/auto)

503.5 uur
32 uur
800 km

Deelnemers
In 2015 zijn er 1007 meldingen door de vrijwilligers afgehandeld.
Per melding vergt dit een gemiddelde tijd van ongeveer 90 minuten en een reisafstand van
gemiddeld 25 km en twee telefoontjes.
Verder is er 1 centraal overleg geweest in Den Bosch van 2 uur. (gemiddeld 50 km enkele reis)
Deelnemers
1007 meldingen a 1,5 uur
1510.5 uur
Vergadering 80 man
160 uur
Kilometers afhandeling meldingen
(1007 keer 25)
25175 km
Kilometers voor de vergaderingen (2 man/auto)
4000 km
Telefoonkosten voor afhandeling
€ 500.-

Totaal aan vrijwilliger inzet : 2757,5 manuur- 32441 km- € 800.00 telefoonkosten.
Eindhoven, 30 juni 2016

