ALGEMENE VERGADERING WBE Vlaamse Ardennen donderdag 16/03/2017
Onze voorzitter Jozef opende de vergadering omstreeks 20.15u, die naar goede gewoonte
weer doorging in café “Het hoekske” te Elst. Er werd een talrijke opkomst vastgesteld, vele
leden waren persoonlijk aanwezig, anderen lieten zich bij volmacht vertegenwoordigen.

(Van links naar rechts: Penningmeester

Nik Stassens, Voorzitter Van Crombrugge Jozef en

Ondervoorzitter Alain Hanson)
In het bestuur waren er veel nieuwe gezichten en een oproep van de vorige bestuurders om meer
jonge mensen actief te betrekken in het bestuur van de WBE heeft duidelijk zijn vruchten
afgeworpen. Een kort overzicht leert ons dat de fakkel van onze vorige penningmeester Kurt
Vanhuysse, wordt overgedragen aan Niks Stassens. Jo Van Cauwenberge zal op termijn Egbert
Blommaert vervangen en alle taken van het secretariaat van hem overnemen. Quinten Meirlaen zal
Jo bijstaan waar nodig en niemand twijfelt eraan dat zij dit met veel inzet en toewijding zullen doen.
Roland Van Liefde onze afgevaardigd bestuurder was zoals altijd trouw op post om de nodige zaken
te verduidelijken en de avond verder aan mekaar te praten.

Na de formele aangelegenheden zoals een financieel verslag en de goedkeuring van het vorig verslag
van de algemene vergadering en de raad van bestuur werd er een korte presentatie voorzien door
mezelf. Deze presentatie gaf ons de kans om de afschotstatistieken van vorig seizoen eens te
vergelijken met de voorgaande jaren. Als conclusie kunnen we stellen dat het jaar 2016 qua afschot
geen recordjaar is. Het slechte weer gedurende het voorplantingsseizoen in combinatie met een
hoge predatiedruk zullen hier zeker toe hebben bijgedragen. Als jagers, wildbeheerders is het afschot
natuurlijk niet alles, wij streven naar een gezonde wildstand en passen ons afschot aan wanneer het
eens een minder jaar is voor bepaalde wildsoorten. Ons beheer en werkzaamheden zetten wij ten
allen tijde verder. Alle cijfers en grafieken zijn tevens terug te vinden op site, net als de presentatie.
Met dank aan Joris Sardeur, voor het bijhouden van deze cijfers en de interessante grafieken.
Als gasten hadden wij de eer de voorzitter Rudi Van Decraen van Hubertus Vereniging Vlaanderen
(HVV) te mogen verwelkomen samen met zijn collega project manager Dieter De Mets. De heer Van
Decraen stelde ons de structuur van HVV voor en gaf een ruim overzicht van alle taken die Hvv op
zich neemt. Tevens hield hij een vurig pleidooi aan alle jagers om lid te worden Hubertus Vereniging
Vlaanderen. Als enige organisatie in Vlaanderen die de jachtsector vertegenwoordigd verdient zij de
steun van alle Vlaamse jagers. Project Manager Dieters De mets gaf ons meer uitleg betreffende de
nieuwe wapenwetgeving en heeft ons hierbij de voorzien van de nodige bijscholing in een toch
complexe materie !

(Van links naar rechts: Voorzitter HVV Rudi Van Decraen, Afgevaardigd Bestuurder WBE
Vlaamse Ardennen Roland Van Liefde en Project Manager HVV Dieters De mets)
Als afsluiter mocht wij ons naar jaarlijkse gewoonte aan een bijdrage van de Heer Jerry Cox ,
vertegenwoordiger van Het Agentschap Voor Natuur en Bos verwachten. De heer Cox had
een vragenlijst voor allen aanwezigen om onze kennis van de geldende jachtwetgeving te
testen. Na het overlopen van deze vragenlijst moeten wij toch stellen dat wij ons

voortdurend moeten bijscholen en het niet altijd eenvoudig is om in de complexe
wetteksten door het bos de bomen te zien.

(Webmaster Joris Sardeur en Quinten Meirlaen)
Onze voorzitter Jozef nam omstreeks 22.30u terug het woord om de vergadering af te
sluiten. Het was opnieuw een fijn weerzien tussen jagende en niet-jagende leden van onze
WBE Vlaamse Ardennen, voor velen het moment er samen een gezellige en informatieve
avond van te maken. Hopelijk mogen wij iedereen volgend jaar opnieuw verwachten en zien
wij ook dan weer een hele hoop nieuwe gezichten.
Bernd De Roeck

