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Geacht bestuur, 

 

In aanvulling op onze brief aan u d.d. 29 september jl. wil de Jagersvereniging u graag 

een nadere toelichting geven op haar besluit om de korting die KNVvN-leden genieten op 

hun lidmaatschap van de Jagersvereniging in twee jaar tijd af te bouwen. 

 

Ten eerste wil ik benadrukken dat wij het werk van de jachtopzichter voor de jacht en de 

jagers waardevol vinden. Dat geldt evenzeer voor de inzet van provincie- werkgroep en 

WBE-bestuurders, jachtvertegenwoordigers in de Faunabeheereenheden, woordvoerders, 

voorlichters, enzovoorts. Veel van deze belangrijke functies zijn niet of slechts 

gedeeltelijk bezoldigd. En al deze mensen betalen wel hun volledige contributie voor de 

Jagersvereniging. Wij zien geen gerechtvaardigde gronden om daar heden ten dage voor 

de jachtopzichters een uitzondering op te maken.  

 

De Jagersvereniging weet dat de bezoldiging van jachtopzichters te wensen over kan 

laten. Wanneer dat het geval is, moet daar tussen werkgever/opdrachtgever en 

jachtopzichter een oplossing voor gevonden worden. 'Compensatie' in de vorm van een 

korting op de contributie van de Jagersvereniging vinden wij geen geëigend middel om 

de inkomenspositie van de jachtopzichter te ondersteunen. De Jagersvereniging zet zich 

in haar lobby- en communicatiewerk overigens actief in voor betere bezoldiging van de 

jachtopzichter, pleit voor kostenverlaging van de bij- en nascholing en streeft naar 

realisme eisen die de overheid aan de jachtopzichter mag stellen. Wij werken ook actief 

aan valwildregelingen in den lande waarbij de afhandelaar een redelijke vergoeding 

krijgt voor de geleverde diensten. Onze belangenbehartiging werkt dus ook voor de 

jachtopzichter. 

 

Tot slot wil ik nogmaals opmerken dat de het ons zeer spijt dat onze vooraankondiging 

over de voorgenomen afbouw van de contributiekorting u kennelijk niet tijdig bereikt 

heeft.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

 

 

 

 

Drs. L. (Laurens) Hoedemaker, Directeur 
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