STICHTING AFHANDELING EN
MONITORING FAUNA-AANRIJDINGEN

Jaarverslag 2017
1: Inleiding
Zoals verwacht was er in 2017 wederom sprake van een toename van het aantal meldingen. Dit
ondanks het feit dat de nieuwe wetgeving niet altijd even duidelijk was hoe om te gaan met
aangereden beschermde diersoorten. Aanrijdingen met de grotere dieren, waaronder wilde zwijnen
zorgden voor een regelmatige aandacht in de Brabantse pers. De samenwerking met de meldcentra
van politie verloopt prettig, al gaat er op drukke momenten soms 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 lopen
jammer genoeg nog steeds niet in de pas met de uitgaven, waardoor is ingeteerd op de financiële
reserves.
Naast communicatie en uitbouw van samenwerking blijft het vinden van financiële ondersteuning
extra aandacht vragen van het bestuur.
2: Meldingen in 2017
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:
Overig
Totaal:

4
13
51
936
0
243
121
0
25
1393

in 2016 was dit

0
13
13
865
0
198
115
5
niet bekend
1209

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 1633
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
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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.
Bestuur
Aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden komen de bestuursleden tot het volgende
overzicht:
Dhr. Smits (voorzitter)
162
uur
640 km
€ 100,- telefoonkosten
Dhr. Louwers (secretaris)
221
uur
1177 km
€ 100,- telefoonkosten
Dhr. Van Uden (PR)
95
uur
230 km
€ 80,- telefoonkosten
Mevr. M van Bokhoven
40
uur
200 km
€ 40,- telefoonkosten
(penningmeester)
De gereden kilometers zijn tot stand gekomen op basis van de ANWB routeplanner. De
telefoonkosten zijn op basis van inschatting.
Het bestuur ontvangt geen vergoeding c.q. vacatiegelden en heeft ook geen declaratie ingediend
voor reis- en telefoonkosten.
Bijdrage FBE
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen structurele overlegstructuur met de FBE meer.
Registratie van wildaanrijdingen is wel een handeling die in het nieuwe faunabeheerplan is
opgenomen . Vanuit die invalshoek is er wel sprake van samenwerking en uitwisseling van
gegevens, echter op basis van incidentele voorvallen.
Natuurnetwerk, als maker en beheerder van het BOA -Registratie Systeem (BRS) neemt de
facilitering calamiteitenmerken en digitale infrastructuur voor haar rekening.
Coördinatoren
Dit jaar was het overleg met de coördinatoren in Goirle, o.a. ter voorbereiding van de jaarlijkse
bijeenkomst met alle deelnemers.
Verder wordt van hen verwacht dat zij in piketdienst altijd ( 24/7) 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 1215 meldingen afgehandeld door de coördinatoren.
De telefoonkosten krijgen de coördinatoren vergoed en zijn daarom hier niet opgenomen.
1393 Meldingen van een half uur
1 Vergadering (10 coördinatoren, waarvan 2 ook bestuurslid zijn
Kilometers voor de vergadering (2 man/auto)

696,5 uur
30 uur
400 km

Deelnemers
In 2017 zijn er 1393 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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1393 Meldingen van anderhalf uur
Vergadering 50 man
Kilometers afhandeling meldingen (1393 keer 25 km
Kilometers voor de vergadering (2 man/auto)
Telefoonkosten voor afhandeling
Totaal aan vrijwilligersbijdrage:

2089.5 uur
100 uur
34825 km
2500 km
€320.-

Vrijwilligers uren:
3.434 uur
Gereden kilometers:
39.972 km
en niet betaalde kosten: € 320

4: Samenwerking.
Een van de speerpunten in het kader van meerjarenbeleid is 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 blijkt een blijvende noodzakelijk .
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. Op regelmatige basis worden
gegevens uitgewisseld met de provinciale wegbeheerders.
In onze provincie is door Ark natuurontwikkeling een project opgestart genaamd “Dood doet
Leven”. Kadavers van wild worden op bepaalde plaatsen in de natuur gelegd waarbij wordt
gekeken welke dieren/diersoorten hier op af komen/ van leven. Omdat SAMF in ruime mate de
beschikking heeft over aangereden groter wild zijn zij door ARK gevraagd om deel te nemen in het
project op basis van onkostenvergoeding. Onze secretaris neemt deel in de werkgroep.
Verder is aan het bestuur van SAMF gevraagd om deel te nemen in de evaluatiecommissie
Faunabeheerplan Ree van de FBE Noord-Brabant. Door de intensieve samenwerking met de WBE in
het kader van wildaanrijdingen kan SAMF een belangrijke bijdrage leveren in de discussie :
populatiebeheer en verkeersveiligheid. Ook hier heeft onze secretaris zitting in de commissie.
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.
De SAMF info-brochure wordt door onze deelnemers uitgereikt aan de aanwezigen op de plaats van
het ongeval.
Verder beschikken we over enkele banners die op zgn. hot-spots geplaatst kunnen worden om
weggebruikers te waarschuwen. Op het wegtraject door natuurgebied De Stippelberg, gemeente
Gemert Bakel zijn hiermee goede resultaten behaald. Provinciale en gemeentelijke regelgeving
werkt echter zeer belemmerend om deze te kunnen plaatsten.
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6: Financiële resultaten.
Resultaat per 31 december 2017
Baten
Giften en donaties
Rente
Operationele bijdragen door derden
Totaal inkomsten

756
2
1.621
2.379

Lasten
Vast:
Website kosten
Verzekeringen
Bankkosten
Variabel:
Kantoorart./porti/drukwerk
Telefoonvergoeding coördinatoren
Vergaderkosten deelnemers en coördinatoren
Calamiteitenmerken
Totaal uitgaven

87
213
69
293
1.361
314
1.561
3.898

Resultaat

-1.516

Het resultaat over 2017 bedraagt € 1.516 negatief en komt ten laste van eigen vermogen.
In 2016 was dit nog - €1800,00.
Ten tijde van de jaarafsluiting waren er al wel enkele toezeggingen voor een financiële bijdrage,
o.a. vanuit een samenwerking met het project “Dood doet leven”, bekend. Deze zijn bewust niet als
reservering geboekt. De calamiteitenmerken zijn het afgelopen jaar gratis ter beschikking gesteld
door SWN en daarom in het jaaroverzicht zowel aan de kosten als aan de batenkant opgenomen.
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 2017 mochten we een enkele kleine bijdragen ontvangen. Echter niet voldoende om het
boekjaar dekkend te kunnen afsluiten.
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.
Daartoe heeft zij ook een verzoek voor een bijdrage gericht aan de WBE’s in haar werkgebied.
Immers, niet alleen de wegbeheerders/overheden hebben voordeel bij de inzet door SAMF. Een
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goede registratie van wildaanrijdingen is ook zinvolle informatie voor de wildbeheereenheden , om
hun beheeractiviteiten op af te kunnen afstemmen.
Ook in een breder landelijk kader wordt gezocht naar financiële ondersteuning. In dat kader zijn
gesprekken gevoerd met Stichting Wildaanrijdingen Nederland. Verregaande samenwerking om tot
kostenbesparing te komen. Op dit moment ligt de operationele uitvoering van beide organisaties
nog te ver uit elkaar om dit traject verder door te zetten.
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 zijn uitgewerkt in de beleidsnotitie 2018-2023.
Eindhoven Juli 2018.

