
Indien er door een jachthouder een verzoek aan het bestuur van de WBE wordt gericht met het verzoek tot 

een veld samenvoeging, zal aan de volgende criteria moeten worden voldaan en zal daarbij de hieronder 

beschreven procedure worden gevolgd. 
 
De aanvraag dient vergezeld te zijn van:  
 

a) Afdruk van de tekeningen van alle betreffende jachtvelden in het FRS. (printscreen) 

b) Op de aangeleverde afdruk van de jachtvelden dient  specifiek en onderscheidend te zijn aangegeven welke 

gronden, met de daarbij behorende kadastrale nummering,  door of via de WBE zijn gehuurd. 

c) Opsomming van alle oude en nieuwe jachthouders, welke lid moeten zijn van WBE Broek en Duin.. 

d) Persoonlijk ondertekende toestemmingsverklaringen van alle oude en nieuwe jachthouders, met daarin 

specifiek nader opgenomen een akkoord verklaring voor de overname van alle rechten en plichten 

voortvloeiend uit bestaande en nieuwe jachthuurovereenkomsten, welke met WBE Broen en Duin, worden 

of zijn gesloten. 

e) Per, nog  samen te voegen, jachtveld dient afzonderlijk te worden aangeven, of het jachtveld voor 

samenvoeging al was aangemerkt als ree beheer veld. 
 
Het bestuur beoordeelt hierna of er aan alle criteria is voldaan en informeert de commissie ree beheer nog hierover 

voor eventueel aanvullend advies en of nadere bepalingen en stelt de jachthouder, die het verzoek heeft ingediend,  

op de hoogte of aan alles is voldaan. 
Ad. De commissie ree beheer behoudt zich het recht voor om afzonderlijke bepalingen op te nemen, bij de 

uitgifte van afschotvergunningen,  m.b.t. het ree beheer in het nieuw samengevoegde jachtveld. 
 
Na toestemming tot de veldsamenvoeging is de jachthouder, die het verzoek tot samenvoeging, heeft ingediend 

gehouden om de gemelde wijzigingen in het FRS zelf door te voeren, binnen een nog daarvoor te noemen termijn. 

Indien hierbij hulp noodzakelijk is, kan daartoe een verzoek worden gericht aan het bestuur. 
 

Ter behandeling op de ALV 7 April 2016 


