
Jaarverslag 2014

De afdeling Zeeland telde op 1 januari 2014 36 leden. We hebben ook nog 18 donateurs die 
onze vereniging een warm hart toedragen. We blijven streven naar meer leden. De stand op 31
december 2014 was dat we 35 leden hebben
Bram Goudswaard, lid van onze vereniging is in 2014 overleden.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit, de voorzitter Ab Sol, secretaris/penningmeester Peter Sinke, Jaap van 
der Hiele, Rene Wink en Rogier Boogaard. Daarnaast zit Jaap van der Hiele nog steeds als 
vertegenwoordiger van de afdeling in het Hoofdbestuur en wordt bijgestaan door de voorzitter
en/of een ander lid van het bestuur om de vergaderingen te bezoeken. De stukken van deze 
vergaderingen zijn te verkrijgen en worden in ieder geval doorgezonden naar de 
medebestuurders. 

Opleiding:

Onze BOA’s zijn op dit moment bezig met de permanente her- en bijscholing (PHB) module 
D, of hebben deze recentelijk afgerond. De cursus wordt verzorgd door de Nieuwe Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA). Wanneer module D is behaald is er een jaar vrijstelling. 

Jachtopzichters dag:

De jachtopzichterdag is afgelopen zomer gehouden in Oudelande. Het wederom een prachtige
locatie waar de barbecue is gehouden en een uitstekende plek voor het parcour van de buks. 
De data voor 2015 zal worden besproken op de ledenvergadering vrijdag 10 april 2014. We 
hopen dan op een goede opkomst.

Landelijke Jachtopzichtersdag

Onze afdeling is in september 2014 weer aanwezig geweest op de landelijk jachtopzichterdag.
Ook dit jaar was het weer fantastisch geregeld. Met de prijzen was het dit jaar wat minder dan
in 2013, de prijzen gingen namelijk voor het grote gedeelte aan onze neus voorbij. In 2015 
hopen we weer mee te doen vanuit onze afdeling, het is dan weer eens tijd om zeeland op de 
kaart te zetten.

Samenwerking:

In samenwerking tussen onze leden, het Milieuteam en de reguliere diensten zijn er in 2014 
weer veel successen geboekt. Er zijn dit jaar eveneens weer verschillende acties geweest t.a.v.
stroperij. Hierbij zijn weer veel verschillende successen geboekt. Het telen van wiet in de 
buitenlucht neemt jaarlijks toe. Er zijn verschillende plantages opgerold dankzij de 
deskundigheid van onze leden. Ook is het illegaal rapen van oesters nog steeds in trek en het 
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vissen met fuiken of staand want gaat eveneens gewoon door. Verschillende personen zijn dan
ook niet aan onze leden ontkomen. De lijst met acties en resultaten laten dan ook maar weer 
zien dat toezicht noodzakelijk is en het van belang is dat dit wordt gecontinueerd. 
Uiteraard is er ook dit jaar weer goede ondersteuning geleverd door het RMT. Deze 
samenwerking is voor onze leden erg belangrijk. 

Groen BOA overleg en toekomst:

Onze leden nemen regelmatig deel aan het maandelijkse BOA overleg dat onder leiding staat 
van het Regionaal Milieu Team. Tijdens dit overleg zijn alle groene BOA’s welke werkzaam 
zijn binnen Zeeland vertegenwoordigd. In december 2012 is naar buiten gekomen dat het 
RMT geen ondersteuning in de toekomst gaat geven aan de Boa’s zoals het voorgaande jaren 
is gedaan. Mede door de stem van onze leden en de ondersteunende brief vanuit het bestuur 
heeft er toe geleid dat we ook anno 2015 nog steeds een groen BOA overleg hebben. Ook in 
de toekomst is het van belang dat we dit kunnen voortzetten.

Secretaris,  

P.J. Sinke
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