STICHTING AFHANDELING EN
MONITORING FAUNA-AANRIJDINGEN

Jaarverslag 2016
1: Inleiding
Evenals de voorafgaande jaren is er ook in 2016 sprake geweest van een toename van het aantal
meldingen. Deels omdat in onze provincie SAMF en de procedure van melden steeds bredere
bekendheid kreeg. Enkele artikelen in lokale dagbladen en een tweetal korte items op Omroep
Brabant hebben daar zeker aan bijgedragen. Samenwerking met de meldcentra van politie verloopt
prettig, al gaat er soms op drukke momenten nog een enkele melding verloren.
Operationele ervaring blijft groeien. SAMF beschikt over een vaste groep van gemotiveerde
vrijwilligers. Hotspots tekenen zich steeds beter af en onze coördinatoren weten waar en voor welk
incident ze een beroep kunnen doen op de juiste vrijwilliger.
Meer meldingen betekent meer kosten. Inkomsten door middel van giften en sponsoring liepen in
verhouding niet in de pas met de uitgaven, waardoor is ingeteerd op de financiële reserves.
Naast communicatie en uitbouw van samenwerking zal het vinden van extra financiële
ondersteuning van het bestuur extra aandacht vergen.
2: Meldingen in 2016
Verdeeld over de 8 grootste diersoorten, ziet het aantal meldingen in BRS er als volgt uit:
Edelhert:
Damhert:
Wild zwijn:
Ree:
Moeflon:
Das:
Vos:
Steen/boommarter:

0
13
13
865
0
198
115
5

Totaal:

1209

in 2015 was dit

0
16
18
692
3
177
97
4
1007

Het betreft hier afgehandelde meldingen die via de meldkamer van politie zijn binnengekomen en
daardoor een zeer hoge betrouwbaarheidsfactor hebben.
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 met deze dieren in onze provincie stijgt tot 1416.
3: Vrijwilligerswerk.
De volledige organisatie is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Dit geldt voor het bestuur, de deelnemers
en de coördinatoren. Bij deze laatste groep ligt de grootste druk als het gaat om beschikbaarheid en
bereikbaarheid. Per politieregio zijn er gemiddeld 3 man, die bij toerbeurt piketdienst draaien en
gedurende het gehele jaar dag en nacht bereikbaar zijn. Daarbij kunnen zij een beroep doen op de
ruim 100 vrijwilligers in onze provincie die op ieder moment van de dag gebeld kunnen worden en
dankzij hun kennis van het gebied snel en adequaat kunnen handelen.
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Bestuur
Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden komen de bestuursleden tot het volgende
overzicht:
Dhr. Smits (voorzitter)
230
uur
725 km
€ 100,- telefoonkosten
Dhr. Louwers (secretaris)
154
uur
653 km
€ 100,- telefoonkosten
dhr. Van Uden (PR)
95
uur
230 km
€ 80,- telefoonkosten
Adviseurs
Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden komen de adviseurs tot het volgende overzicht.
Mevr. M van Bokhoven
(penningmeester)
40
uur
90 km
€ 10,- telefoonkosten
Hr. Hamel
40
uur
125 km
€ 10,- telefoonkosten
Hr. Koffeman (FBE)
20
uur
pm.
pm.
De gereden kilometers 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 was via haar adjunct-secretaris als (technisch)adviseur aan SAMF
verbonden.
Per 28 oktober 2016 heeft dhr. Koffeman zijn functie bij de FBE Noord Brabant neergelegd.
Waarmee ook de directe samenwerking met de FBE is geëindigd.
Natuurnetwerk, als maker en beheerder van het BOA -Registratie Systeem (BRS) neemt de
facilitering calamiteitenmerken en digitale infrastructuur over.
Coördinatoren
De coördinatoren hebben een keer centraal overleg gehad. Het overleg was in Tilburg gezamenlijk
met de deelnemers.
Verder wordt van hen verwacht dat zij in piketdienst altijd bereikbaar zijn.
De afhandeling van één melding kost ongeveer een half uur.
De gemiddelde reisafstand naar een overleg is 50 km enkele reis. Duur overleg 2 uur.
Er zijn 1215 meldingen afgehandeld door de coördinatoren.
De telefoonkosten krijgen de coördinatoren vergoed en zijn daarom hier niet opgenomen.
1215 meldingen van een half uur
607.5 uur
1 vergadering (10 coördinatoren, waarvan2 ook bestuurslid zijn16 uur
Kilometers voor de vergadering (2 man/auto)
400 km
Deelnemers
In 2016 zijn er 1215 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 Tilburg van 2 uur (gemiddeld 50 km enkele reis).
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Deelnemers
1215 meldingen van anderhalf uur
Vergadering 50 man
Kilometers afhandeling meldingen (1215 keer 25 km
Kilometers voor de vergadering (2 man/auto)
Telefoonkosten voor afhandeling
Totaal:

1822.5 uur
100 uur
30.375 km
2500 km
€ 500.-

Vrijwilligers uren:
3.125 uur
Gereden kilometers:
35.098 km
en niet betaalde kosten: € 800

4: Samenwerking.
Een van de speerpunten in het kader van meerjarenbeleid was voor het bestuur het uitbouwen van
de samenwerking. Met name met de wegbeheerders. In 2015 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 bleek noodzakelijk. Er is sprake van een lichte
stijging van het aantal meldingen dat vanuit de gemeentelijke diensten wordt gegenereerd.
Voor de provinciale en rijks-wegbeheerders geldt dat deze werken volgens strikte protocollen waar
begrijpelijkerwijs voor vrijwilligers in het operationele vlak geen plaats is. Het bestuur heeft de
uitdrukkelijke wens om tot wederzijdse uitwisseling van valwildgegevens te komen met alle
wegbeheerders. Hierover is overleg geweest met vertegenwoordigers van relevante afdelingen van
de provincie maar heeft nog niet tot concreet resultaat geleid.
5: Informatie naar het publiek c.q. weggebruiker.
Registratie van ongevallen begint eigenlijk al bij melding op de juiste plaats. Binnen de groep van
Wildbeheereenheden mag de procedure inmiddels wel als bekend worden verondersteld. Vanuit
deze groep kan nut en noodzaak van het melden overgebracht worden aan hun omgeving. Ter
ondersteuning hebben we dit jaar extra flyers laten drukken. Deze worden ook door onze
deelnemers, wanneer zij ter plaatse bij een aanrijding komen, uitgereikt aan de aanwezigen.
Verder is als proef, in overleg met de gemeente Gemert-Bakel, een tweetal banners geplaatst op de
Stippelberg, de weg tussen Milheeze en de Rips. Om de weggebruikers te waarschuwen voor
overstekend wild en bij een eventuele aanrijding, te verzoeken om de meldkamer van politie te
bellen.
Pogingen om op andere wegtrajecten een dergelijke informatiebanner te mogen plaatsen hebben
nog niet tot resultaat geleid.
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6: Financiële resultaten.
Balans per 31 december 2016
Activa
Vlottende activa

4.069
_______

Passiva
Eigen Vermogen
Kortlopende schulden

4.069

2.867
1.202
______
4.069

Resultaat per 31 december 2016
Het resultaat over 2016 bedraagt € 1.800 negatief , tegenover € 2.855 negatief over 2015.
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden weergegeven:
Baten
Giften en donaties
Rente
Lasten
Telefoonkosten coördinatoren
Verzekeringen
Persoonlijke uitrusting
Website kosten
Verkoopkosten (brochures)
Vergaderkosten
Kantoorkosten
Spandoeken
Bankkosten

Resultaat

2016

2015

1.060
60
______
1.120

1.060
41
______
1.101

1.070
226

865
226
2.500
98
68

87
490
531
297
150
69
______
2.920
_______
1.800 neg.
=====

Het negatieve resultaat over 2016 komt ten laste van eigen vermogen.

130
69
______
3.956
_______
2.855 neg.
=====
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7: 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 zij 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 2016 mochten we een schenking ontvangen. Dit keer van Hotel restaurant de Collse Hoeve
in Nuenen. Onze dank daarvoor.
8: Vooruitzichten
Een bron van zorg blijft het houden van voldoende financiële reserves. Meer meldingen betekent
meer kosten. Het bestuur zal extra inkomsten in de vorm van sponsoring of donaties moeten
vinden. Continuïteit voor de toekomst betekent ook, duidelijke afspraken over beschikbaarheid van
calamiteitenmerken en het gebruik van het BOA registratiesysteem. En verder: informatieuitwisseling met provinciale- en rijks-wegbeheerders en meldcentra van politie.
Bovenstaande onderwerpen zullen worden uitgewerkt in de beleidsnotitie 2018-2023.
Eindhoven, Juni 2017

