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1. Inleiding  

Aan het eind van dit jaar bestond onze vaste groep van vrijwilligers uit 97 personen die er voor 

zorgden dat er bijna 1.200 meldingen werden afgehandeld. Het betreft hoofdzakelijk aanrijdingen 

met in het wild levende dieren, maar er is incidenteel ook sprake van verdrinking of noodzakelijk 

preventief afschot in verband met de verkeersveiligheid.  

De samenwerking met de meldcentra van politie verloopt prettig en de operationele ervaring 

wederzijds blijft groeien. Hotspots tekenen zich steeds beter af en zijn waardevolle informatie voor 

de wegbeheerders. Onze coördinatoren weten waar en voor welk incident ze een beroep kunnen 

doen op de juiste deelnemer/vrijwilliger. 

De meldingen worden geregistreerd in het landelijk BOA -Registratie Systeem (BRS), dankzij de 

samenwerking met FBE, Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en NatuurNetwerk BV . 

2. Meldingen wildaanrijdingen in 2018  

In 2018 betrof het in totaal 1155 meldingen, als in het onderstaande overzicht is gespecificeerd. Het 

aantal incidenten met reeën is het afgelopen jaar iets afgenomen, evenals het aantal incidenten 

met wilde zwijnen en dassen. Bij de overige soorten betrof het een muntjac, een hond, enkele 

bevers, enkele wasberen, een buizerd, een bunzing, een marterhond, een haas en een zwaan. 

REGISTRATIES BRS         

diersoort 2015 2016 2017 2018  

Ree 692 865 937 974  

Wild Zwijn 18 13 51 33  

Edelhert 0 0 4 1  

Damhert 16 13 13 10  

Das 177 198 243 193  

Vos 97 115 121 102  

Marter 4 5 0 4  

Overige soorten 3 0 25 18  

Totaal 1007 1209 1394 1155  
 

Het betreft hier meldingen die via de meldkamer van politie zijn binnengekomen en door onze 

deelnemers zijn afgehandeld en geregistreerd in het landelijk BOA -Registratie Systeem (BRS). De 

betrouwbaarheid van de cijfers staat hierdoor buiten discussie.  

Daarnaast kan er door de leden van de wildbeheereenheden ook een melding in het 

Faunaregistratiesysteem worden gedaan wanneer men een dood dier in het veld aantreft met als  

doodsoorzaak “aanrijding”. Als deze meldingen meegerekend worden, komt het totaalcijfer in 

relatie tot aanrijdingen in Noord Brabant in het verslagjaar uit op 1470. 
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3. Vrijwilligerswerk 

De volledige organisatie van SAMF is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Dit geldt zowel voor het 

bestuur, de deelnemers als de coördinatoren. Bij deze laatste groep ligt de grootste druk als het 

gaat om beschikbaarheid en bereikbaarheid en daarom worden vanuit SAMF in iedere geval de 

telefoonkosten vergoed.  

De coördinatoren (regio Midden en West: 3 ; Zuidoost: 3 en Noord: 3) draaien bij toerbeurt een 

week piketdienst en zijn dan die hele week dag en nacht bereikbaar zijn. De in totaal 9 

coördinatoren kunnen dan weer een beroep doen op de 97 vrijwilligers (deelnemers) die 

voorgedragen zijn door de 51 wildbeheereenheden in de provincie. De deelnemers kunnen op ieder 

moment van de dag door een coördinator gebeld worden en zij kunnen dan dankzij hun 

gebiedskennis snel en adequaat handelen.  

Uit de ervaringen van voorgaande 4 jaar weten we dat de afhandeling van een melding voor de 
betrokken coördinator en deelnemer samen, gemiddeld 1,5 uur kost en ongeveer 30 km aan gereden 
kilometers. Dit betekent dat alleen al met de afhandeling van de meldingen in 2018 1.730 uur en 
ongeveer 34.500 km gemoeid was. Wanneer we  rekenen met een uurtarief van € 35,- en € 0,20 per 
gereden km, komt dit voor 2018 neer op een maatschappelijke bijdrage van in totaal ruim € 67.000,-
De tijdsbesteding van de bestuursleden is hierin niet meegenomen. 
 
4. Financiën 

SAMF opereert zonder structurele financiële ondersteuning en is dus volledig afhankelijk van 

schenkingen of projectbijdragen. Doordat SAMF een ANBI is, zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar. Het 

blijkt echter moeilijk om jaarlijks voldoende donaties te ontvangen voor een sluitende financiële 

exploitatie.  

In 2018 was er sprake van een exploitatie resultaat van € 315,- zoals in het volgende overzicht is 

gespecificeerd.  



 

 

 

 
 

 

Financieel verslag SAMF boekjaar 2018   

   

Inkomsten   

Bijdragen diverse Wbe's  € 1.691,00   
Donatie Hagedoorn Stichting  €    500,00   
Sponsorbijdrage SBNL  €      90,00   
Rente  €        2,41   
Totaal inkomsten    € 2.283,41  

   

Uitgaven   

Kosten website  €    116,16   
Bankkosten  €      69,00   
Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering   €    212,96   
Kantoorartikelen, porti, drukwerk etc.  €    207,38   
Vergoeding coördinatoren   € 1.040,00   
Vergaderkosten coördinatoren  €      58,30   
Vergaderkosten deelnemers  €    264,20   
Totaal uitgaven    € 1.968,00  

   

positief exploitatieresultaat   €    315,41  
 

5. Bestuurlijke zaken.  

Het bestuur was per eind 2018 samengesteld als volgt: 

Rini Smits, voorzitter 

Cor Louwers, secretaris  

Willem van Uden, bestuurslid communicatie 

Margriet van Bokhoven, penningmeester. 

Het bestuur heeft in het verslagjaar, naast de bijeenkomsten met deelnemers en coördinatoren, 2 
maal formeel vergaderd.  
Operationele zaken worden, zoals bv. afhandelen van binnengekomen correspondentie worden 

gezamenlijk digitaal (per mail) op wekelijkse basis afgehandeld. 

In 2018 is de (nieuwe) Wet Natuurbescherming van kracht geworden. In dat kader heeft GS een 

nieuwe opdracht verleend ex. Art.3.18 voor het verrichten van handelingen ten aanzien van 

aangereden wild. Betreffende opdracht is individueel op naam doorgeschreven naar alle SAMF 

deelnemers. 



 

 

 

 
 

Vanwege het van kracht worden van aanvullende regelgeving rond de AVG heeft NatuurNetwerk  
een tweetrapsverificatie doorgevoerd om in het BRS systeem te kunnen inloggen. Een deel van de 
deelnemers bleek nog te beschikken over een te oude smartphone waardoor ze voor een deel van 
het jaar genoodzaakt waren hun melding , of door een collega in BRS te laten invoeren, of zelf de 
melding in FRS te verwerken. Voor de eindrapportage( hotspotrapportage) naar de wegbeheerders 
heeft dit geen invloed omdat daar ook de informatie uit FRS wordt meegenomen. 
 

Eindhoven 27 mei 2019 

R. Smits Voorzitter 

 


