Jaarverslag 2013 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Algemeen

De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is een grote, actieve vereniging, in een rijk geschakeerd
werkgebied met een grote rijkdom aan vogels. Zoals de statuten omschrijven is de doelstelling van de
vereniging: “Het bestuderen en beschermen van de in het wild levende vogels binnen het werkgebied.”
Net als vogels zijn ook VWG-leden er in verschillende soorten: Korhaanlezers, actieve leden, werkers,
genieters, twitchers, supporters. De motieven om lid te zijn, lopen sterk uiteen. Momenteel telt onze
ledenlijst bijna 800 leden. Veel leden zijn vooral lid om de vogels te steunen. Zij ontvangen ons
verenigingsblad de Korhaan. En komen soms naar een lezing of excursie. Maar een flink deel van de
leden is ook zelf aan de slag met de bestudering en bescherming van vogels. Het meeste van dit werk
wordt gedaan in het veld. We treffen hen in de diverse subgroepen van onze vereniging. Zij zorgen voor
nestgelegenheid, tellen broedvogels, proberen kwetsbare nestsituaties te beschermen of zorgen voor
kennisoverdracht in onze cursus, op lezingenavonden of tijdens excursies. Ook in 2013 is binnen onze
VWG een breed scala aan activiteiten ontplooit. Een greep hieruit wordt in onderstaande beschreven.
Naast de velen die inhoudelijke actief zijn in deze groepen hebben we ook nog de leden die, zichtbaar of
minder zichtbaar, allerlei hand en spandiensten verzorgen. Zij vormen de spreekwoordelijke olie
waardoor de raderen van onze vereniging beter kunnen draaien. Te denken valt hierbij aan het verzorgen
van de catering tijdens de avondbijeenkomsten, het op orde houden van onze voorraad boeken,
tijdschriften en onderzoeksverslagen enzovoort.

1. Bestuur

In 2013 heeft er een substantiële verandering in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden (4
afgetreden en 4 toegetreden). Neemt niet weg dat we 2014 gelukkig weer kunnen ingaan met een
enthousiast bestuur. Het bestuur is met de huidige bezetting met 6 personen voldoende op sterkte. Enkel
voor het onderdeel communicatie is een versterking nog wenselijk, maar dat hoeft niet
noodzakelijkerwijs vanuit een bestuursfunctie.
Het Algemeen Bestuur was in 2013 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Rien Rense tot 28 maart 2013
Piet Spoorenberg vanaf 28 maart 2013
Secretaris
Wobbe Kijlstra tot 28 november 2013
Huub Casander vanaf 28 november 2013
Penningmeester
Wobbe Kijlstra tot 28 november 2013
Egbert Leijdekker vanaf 28 november 2013
Algemeen bestuurslid
Han Westendorp
SG Avifauna
Piet Spoorenberg tot 28 maart 2013
Juun de Boer vanaf 28 maart 2013
SG Vogelherkenningscursus Paul van der Poel tot 28 november 2013
SG Excursies
Poul Hulzink tot 28 maart 2013
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
SG Communicatie
Rien Rense tot 28 maart 2013
vacant vanaf 28 maart 2013
Concreet is al direct aan het begin op 9 januari 2013 de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd waarbij
alle groepen zich weer aan elkaar en aan alle aanwezige leden presenteerden. Dit was wederom een
goed bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst.
De invulling van verschillende organisatorische aspecten rond de infoschuur heeft in 2013 de nodige
aandacht van het bestuur gevraagd. Vanaf september maken we als VWG samen met de andere “groene
groepen” gebruik van deze infoschuur voor onze bijeenkomsten. Organisatorisch zijn hier zeker nog
verbeterpunten, maar de trein is goed op de rails gezet.
Met de invulling van een gezamenlijke bijeenkomst (Gooise Landschapsdag) op 13 oktober 2013
hebben deze groepen elkaar nog eens beter leren kennen. Dit zal t.z.t. zeker leiden tot meer
dwarsverbanden tussen deze groepen.
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Daarnaast heeft het vernieuwde bestuur zich in 2013 gebogen over haar rol en nieuwe ideeën om zaken
binnen de vereniging beter te faciliteren. Dit is grotendeels al beschreven in het jaarplan van 2014 zoals
besproken tijdens de ALV van 28 november 2013.

2. Subgroep Avifauna (Onderzoek en bescherming)
Een scala aan groepen vormt samen de Subgroep Avifauna binnen de VWG. Deze groepen houden
zich bezig met onderzoek en beschermingsmaatregelen. Hoewel het voor het bestuur een soort
overgangsjaar was met een nieuwe voorzitter en veel nieuwe leden, was dat aan de activiteiten
nauwelijks te merken. Ook op het gebied van onderzoek en bescherming -een titel die 12 werkgroepen
dekt- zijn velen er in 2013, soms in weer en wind, op uit getrokken om nesten te controleren, te
inventariseren of vogels te beschermen. Verder ook om kennis over de vogels in het Gooi te
verzamelen, om e.e.a. te organiseren en rapporten en verslagen te maken. En soms door bijzondere
activiteiten te ontplooien, bijvoorbeeld voor de boomvalkbescherming of om de inventariseerders van
broedvogels op te leiden of weer eens bij te spijkeren.
Op voorstel van de Subgroep Avifauna wordt jaarlijks een vogel van het jaar gekozen. In 2013 was dit
de goudvink. Veel leden zijn daardoor gestimuleerd tijdens wandelingen of in de tuin met nog meer
aandacht te letten op deze prachtige vogels. Dat leidde tot veel meldingen van goudvinken uit de hele
regio en tot een aantal artikelen over herkenning, gedrag e.d. in De Korhaan en op de website. Tijdens
de septembervergadering is voor 2014 de gaai als vogel van het jaar gekozen.
De Werkgroep Broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 20 verschillende gebieden zijn de afgelopen
jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke broedvogelpopulatie in
ons werkgebied. Vergelijkingen met eerdere tellingen laten zien, dat er vaak grote veranderingen
optreden. Voorbeeld: in het gebied De Zuid bleken er ten opzichte van 1993 zeven nieuwe soorten als
broedvogel bij te zijn gekomen. Waar echter tegenover staat, dat er vijf soorten als broedvogel
verdwenen. Van de in 1993 aanwezige Rode Lijstsoorten is er nog één over, namelijk de ransuil. De
groene specht en matkop ontbraken nu. Het blijft daarom interessant en noodzakelijk om de
broedvogels te monitoren. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op 6 november zijn de resultaten
van de inventarisaties van de volgende gebieden gepresenteerd: Loenderveensche Plas,
Breukeleveensche Plas (westelijk deel), Corversbos, Kocherbos en het bosgebied De Zuid, bestaande
uit drie deelgebieden t.w. Hengstenberg/Bosberg, Erfgooiersbos en Dassenbos. Verder kwam de
inventarisatie van het landgoed Kommerrust gereed. Ook kon een al eerder uitgevoerde inventarisatie
van een aantal parken in Huizen worden gepresenteerd. Tijdens dezelfde bijeenkomst zijn de plannen
voor 2014 besproken en kon men zich al weer aanmelden voor het komend seizoen.
De Werkgroep Zwaluwen continueert het monitoren van de huis-, boeren- en oeverzwaluwen. De
resultaten worden gepubliceerd in De Korhaan. Deze gaan ook naar Sovon t.b.v. het landelijke
monitoringproject.
De activiteiten voor gierzwaluwen bleven helaas nog op een laag pitje door gebrek aan belangstelling
hiervoor bij de leden. De projecten ‘Boerenzwaluwen onder de brug’ en ‘Boerenzwaluwen onder
aanlegsteigers’ waren wel succesvol en zullen worden voortgezet. Er zal worden nagegaan of er elders
in het werkgebied nog mogelijkheden zijn voor deze projecten. Er was heel veel belangstelling voor
het megavogelproject bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet in Huizen. Daar is nu niet
alleen een huiszwaluwentil geplaatst, maar ook een schitterend oeverzwaluwenwand gebouwd.
Bovendien zijn er voorzieningen getroffen voor de ijsvogel en de grote gele kwikstaart. Veel van onze
leden hebben daar onder de altijd bezielende leiding van Jelle Harder hun steentje aan bijgedragen. De
oeverzwaluwen hebben ”hun” wand direct na het gereedkomen intensief in gebruik genomen,
waardoor veel jonge oeverzwaluwen het licht zagen. De bouw van de oeverzwaluwenwand is op film
vastgelegd en is op internet beschikbaar als instructiefilm. Hiervoor is veel belangstelling.
Ook rond andere oeverzwaluwvoorzieningen is in ons werkgebied veel activiteit ontplooid. Zo staan er
al weer twee projecten op stapel op de golfbaan in Naarden en in zanderij Crailo.
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Onze Werkgroep Roofvogels doet door de jaren heen veel onderzoek naar het reilen en zeilen´´ van de
roofvogels in Het Gooi. Roofvogels zijn uitmuntende graadmeters voor de stand van de natuur. Daar
moeten letterlijk vele hoge bomen voor worden beklommen! Veel aandacht werd ook weer besteed
aan het tegengaan van verstoring, en vervolging en aan het geven van voorlichting over de
bescherming van roofvogels. Eén van de meer kwetsbare soorten in het Gooi is de prachtige
boomvalk. Ondanks de grote druk vanuit een steeds intensiever gebruikte leefomgeving, broedt de
boomvalk nog steeds op verschillende plaatsen in onze regio. Om meer inzicht te krijgen in de
bedreigingen én kansen voor boomvalken zijn de voorbereidingen gestart om in de komende tijd meer
aandacht besteden aan deze soort door middel van het aanbrengen van kleurringen en het volgen van
het broedproces met hulp van minicamera’s.
De Werkgroep Weidevogelbescherming kent een uitstekende samenwerking met de boeren van
Eemland en andere bij de weidevogelbescherming betrokken organisaties. Ondanks een voor de
weidevogels te koud voorjaar in 2013 zagen weer heel wat kuikens het levenslicht. Er blijkt een
bijzondere samenhang te zijn tussen het grote kerngebied, beheerd door Natuurmonumenten en de
bijna 1000 hectare grote ring er omheen. In die ring wordt door boeren en vrijwilligers extra zorg
besteed aan de bescherming van de weidevogels en dit leidt klaarblijkelijk tot een heel gunstige
uitgangssituatie. Niet voor niets heeft Eemland landelijk een zeer goede reputatie als het gaat om de
bescherming van de zo in de verdrukking zittende weidevogels!
In de afgelopen jaren heeft de groep veel financiële middelen gespaard met de door de boeren
verstrekte vrijwillige bijdragen aan de weidevogelbeschermers. Vooralsnog staan deze middelen
gereserveerd in de boekhouding van de VWG met als bestemming het realiseren van een nog betere
bescherming voor de weidevogels. In 2013 is gewerkt aan het opstellen een breed beschermingsplan.
Mogelijk wordt hier in 2014 een start mee gemaakt en kunnen de gespaarde euro’s voor dit doel benut
worden.
Op 26 november is door Natuurmonumenten met de bij weidevogelbescherming in Eemland
betrokkenen een avond georganiseerd Tijdens deze zeer geslaagde bijeenkomst zijn de resultaten van
een aantal lopende en nieuwe projecten besproken.
De Werkgroep Eempoldertellingen telde al meer dan 30 jaar, en ook dit jaar weer, tweewekelijks alle
vogels in de Westelijke Eempolders. Dit heeft al heel veel inzicht geleverd in de ontwikkeling van de
vogelstand in dit gebied. De resultaten zijn de laatste jaren uitgebreid geanalyseerd en gerapporteerd,
o.a. in De Korhaan, door Jan Mooij, de huidige coördinator van deze groep.
De IJsvogelwerkgroep komt op voor de belangen van deze prachtige vogel. Als gevolg van een paar
zeer strenge winters bleek de ijsvogelpopulatie vanaf 2009 gedecimeerd. Dit neemt niet weg dat de
werkgroep in 2014 weer vol energie aan de slag gaat met het onderhouden van de ijsvogelwanden en
het volgen van de ontwikkeling van het aantal broedparen van ijsvogel in ons werkgebied.
De Werkgroep Nestkasten heeft verspreid in ons werkgebied een groot aantal nestkasten hangen, die
door de enthousiaste deelnemers worden onderhouden en gecontroleerd. De paren worden zorgvuldig
gevolgd en broedresultaten worden samengevat in een rapport. De gegevens worden ook landelijk
verzameld en geëvalueerd in de landelijke werkgroep NESTKAST. Zoals uit het verslag van de
resultaten 2013 van de werkgroep blijkt was het beeld voor dat jaar chaotisch, ook hier vanwege het
koude voorjaar. Met als gevolg een lage bezetting van de kasten, veel verlaten legsels en dode jongen.
Toch waren er ook wel weer positievere zaken te melden, o.a. v.w.b. de bonte vliegenvangers. Zie het
uitgebreide verslag op de website. Tenslotte: alle broedsels en broedpogingen worden ingevoerd bij
Sovon, in totaal ging het daarbij in 2013 om1616 nestkaarten.
In alle stilte is de Werkgroep Tuinvogels actief. Onder meer met het jaarrond tellen van de vogels in
de tuinen van de deelnemers. De gegevens worden ingezameld door Egbert Leijdekker, die de
resulaten van het telwerk rapporteert in een overzicht.
De Werkgroep Vogelringstation is vertegenwoordigd met een groep enthousiaste vogelringers. Het
ringen van vogels gebeurt enkel in het kader van door het Vogeltrekstation Arnhem goedgekeurde
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onderzoeksprojecten. De groep heeft verschillende projecten lopen met verschillende soorten of
groepen: roofvogels, oeverzwaluwen, ganzen, uilen en raven. Verder werkt het ringstation mee aan
een zogeheten ´Constant Effort Site´(CES) project ,waarvoor in het broedseizoen wekelijks op
eenzelfde plek vogels worden gevangen en geringd. Rond de locatie van het Vogelringstation bij OudNaarden was nogal wat te doen dit verslagjaar. De erfgenamen van het gebied wilden, na het
overlijden vorige eigenaar waar jarenlang zeer plezierig mee was samengewerkt, niet langer
toestemming verlenen voor het betreden van het terrein voor zonsopgang. Daardoor moest afscheid
genomen worden van deze belangrijke ringlocatie, die al sinds 1996 in gebruik was. Gelukkig kon
worden uitgeweken naar een nabijgelegen locatie die eigendom is van SBB. Al met al is er veel
energie in gaan zitten voor Harry de Rooij en de zijnen. Uit de verslagen van de werkgroep o.a. in De
Korhaan blijkt wat voor waardevolle gegevens met deze vorm van onderzoek worden verzameld.
Tenslotte. Hoewel er al enige tijd een vacature bestaat voor het coördineren van de Werkgroep
Watervogeltelling is er eind 2013 op verzoek van Sovon op bescheiden wijze deelgenomen aan
slaapplaatstellingen van m.n. ganzen. Het is de bedoeling dat we deze activiteit weer wat verder op de
rails gaan zetten door o.a. het organiseren van een avond over watervogeltellingen in samenwerking
met Sovon, die deze activiteiten landelijk coördineert.

3. Subgroep Communicatie
Korhaan
De redactie van het verenigingsblad De Korhaan bestond tot het septembernummer uit zes personen
(daarna uit vijf). Het team kwam voor elk nummer bijeen en besprak dan ook de kopij op termijn. Er
was voldoende kopij. De jaargang 2013 telde vijf nummers met in totaal 208 pagina’s. De opmaak
gebeurde met het standaardprogramma Word. De verzending werd gedaan door de drukker.
Promotiekraam
De informatie- en boekenkraam tijdens de lezingenavonden is verzorgd door Hade Rijvers. Zij was ook
aanwezig met een promotiekraam bij verschillende externe evenementen. Verschillende andere leden
ondersteunen deze promotieactiviteiten.
Website en e-mail nieuwsbiref
De website van de VWG heeft in 2013 goed gefunctioneerd. De mogelijkheden van de website worden
veel gebruikt.
“Het Vliegensvluggertje” is weer geregeld verstuurd door Egbert Leijdekker.
De externe communicatie wordt meestal verzorgd door de uitvoerders van de activiteiten. Hiervoor is
een handreiking met persadressen beschikbaar.
Lezingen
In dit jaar werden 5 lezingen georganiseerd. Hoogtepunt was de lezing door Hans Dorrestijn op 19
september ter ere van het aftreden van Rien Rense als voorzitter. Ruim 250 leden en hun introducés
bezochten deze avond. We genoten zeer van deze vogelkijker-cabaretier.
In februari hadden we een lezing door Koos Dansen, gepensioneerd hoofd voorlichting van het
Geldersch Landschap. Zijn passie is nu vogels kijken en fotograferen en lezingen geven. In zijn lezing
voor ons liet hij zien hoe verrassend veel er vaak te beleven en te genieten valt, gewoon op wandel- en
fietsafstand van huis. Hij vertelde met enthousiasme over de vogels in zijn woonomgeving Arnhem met
de Zuid-Veluwse landgoederen en parken, de Nederrijn met natuurlijke uiterwaarden en de OverBetuwe.
Na de Algemene Ledenvergadering volgde traditiegetrouw een presentatie van een van onze leden.
Hans de Vos Burchart sprak over ’De raven in Nederland en in het Gooi’.
Donderdagavond 24 oktober sprak Marc Guyt over de Atlantic Odyssey, verslag van een vaartocht door
de zuidelijke Atlantische Oceaan. Marc liet ons zijn schitterende foto’s zien van deze reis van zuid
Argentinie door de zuidelijke Atlantische Oceaan. Na Antarctica werden de noordelijker gelegen
eenzame eilanden in de Zuidelijke Atlantische Oceaan als Gough, Tristan da Cunha, St. Helena,
Ascension en (het absolute hoogtepunt) Inaccesible Island aangedaan
Na de ledenvergadering in november vertelde Jelle Harder over het project ‘’Rioolwaterzuivering
Huizen als natuurparel’. Op zijn initiatief is het terrein op de RWZI in Huizen aangepast om ijsvogels,
vleermuizen, oeverzwaluwen en vele andere dieren, maar ook planten een onderdak te bieden. De bouw
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van de oeverzwaluwwand is als instructiefilm vastgelegd en uniek in Nederland. De financiële steun
kwam van 15 sponsors waaronder het Dineke Sluijters Vogelfonds. Vrijwillige medewerking was er van
23 vrijwilligers.

4. Subgroep Vogelherkenningscursus voor volwassenen
De vogelherkenningscursus is dit jaar tijdens het voorjaar en najaar weer druk bezocht. De voor- en
najaarscursus waren niet helemaal vol, maar met ruim 50 cursisten tijdens beide cursussen mochten we
niet mopperen. Voor het komende jaar is er ook alweer een wachtlijst voor de voor- en najaarscursus.
Dus onze cursus is nog steeds populair. Het systeem wat we aanhouden om alle nieuwe cursisten een
voor- en najaarscursus aan te bieden werkt uitstekend, en ook om daarna een stop voor deze cursisten
van minimaal 3 jaar aan te houden werkt ook, zodat we een goede doorstroming hebben van “oude” en
nieuwe cursisten. De cursus bestaat nog steeds uit 6 theorie (dinsdag)avonden met daarbij 4 ochtend
excursies in het weekend. Daarnaast gingen we in het najaar weer als extra excursie naar het
Vogelhospitaal in Naarden. Het cursusprogramma is niet veranderd dit afgelopen jaar, want waarom
zouden we een goed lopende formule veranderen. In het voorjaar ligt de nadruk op de zomergasten,
broeden en zang en in het najaar komen de wintergasten, het ruien en de geluiden die bij de winter horen
aan bod. Ook zijn er dit jaar weer een aantal cursisten zo enthousiast geworden voor het vogelen dat ze
lid geworden zijn van onze vogelwerkgroep.
Het cursusgeld is 40 euro voor niet leden van onze vogelwerkgroep en 35 euro voor leden van de
vogelwerkgroep (consumpties inbegrepen). Conclusie: het was een geweldig jaar voor de
vogelherkenningscursus voor volwassenen en begin maart start de voorjaarscursus 2014, waar alweer
een behoorlijk wachtlijst voor is. Pieter en Maartje Doorn en Conny Leijdekker zijn dit najaar gestopt
bij de cursus, na ruim 5 ½ jaar enthousiast meedraaien in het team. Tijdens de laatste avond van de
najaarscursus zijn zij hiervoor uitvoerig bedankt en in de bloemetjes gezet. De werkzaamheden van
Pieter en Maartje worden door teamleden overgenomen en Francis Bakker gaat Conny vervangen.

5. Subgroep excursies
Excursies in 2013
In 2013 verzorgden de veertien excursieleiders 22 dagexcursies en één weekend. Negen excursies
waren in ons eigen werkgebied, waarin wandelend naar vogels werd gespeurd. Twaalf excursies
gingen per auto naar een gebied verder weg, waar vervolgens de benen werden gestrekt. De omvang
van de groep wisselde. Soms zijn er zo’n 5 leden, andere keren ook wel 20. Wel zijn er veel
verschillende gezichten gedurende het jaar. We houden dat niet bij maar de inschatting is dat er zeker
meer dan 50 verschillende leden aan de excursie hebben deelgenomen.
Het voorjaarsweekend was het afgelopen jaar in Zuid-Limburg. Een groep van meer dan 30 leden
heeft van het prachtige weer, de Limburgse heuvels en vogels van grensstreek genoten. De observatie
van Oehoe en Waterspreeuw en de roep van de wielewaal over een nog slaperige camping waren
hoogtepunten.
In maart is Poul Hulzink afgetreden als coördinator. Hij heeft met enthousiasme de werkgroep geleid.
Het bestuur (op de ALV) en de excursieleiders zelf (tijdens hun gezamenlijke najaarsweekend) hebben
hem bedankt. Hij is opgevolgd door Wouter Rohde, die op de voorjaarsvergadering is benoemd al
bestuurslid. Ook Bertus van den Brink nam afscheid als excursieleider, na een zeer lange ‘carrière’.
Met dank aan het Dieneke Sluiterfonds werden 6 nieuwe portofoons aangeschaft. Ook de aanschaf van
2 telescopen voor algemeen gebruik werd goedgekeurd. Er is er inmiddels één in gebruik, die duidelijk
in een behoefte voorziet. De tweede zal in het eerste kwartaal van 2014 worden gekocht.
Buitenlandse excursie 2013
Sinds 1998 organiseert de Commissie Buitenland één maal per jaar een vogelexcursie naar het
buitenland. Er worden bestemmingen gekozen die het waarnemen van een grote variëteit aan vogels
bijna garandeert. Zo’n reis is voor iedere deelnemer een prachtige ervaring; de beginnende vogelaar
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doet in korte tijd grote kennis op, en de ervaren vogelaar ziet soorten die in Nederland nauwelijks
meer te zien zijn.
In 2013 zijn we naar Roemenië gegaan. Eerst drie dagen varen in de DonauDelta, en daarna nog drie
dagen “aan de wal” , waarbij ook het slot van Graaf Dracula, met uilen en vleermuizen, werd
aangedaan. Ruim 170 soorten werden waargenomen waarbij de aantallen scharrelaars en bijeneters te
vergelijken zijn met merels en mezen bij ons.
De Commissie Buitenland raadt iedereen aan tenminste eens in zijn vogelaarsleven aan zo’n
buitenland-excursie mee te doen.

Fotografie

In 2013 werd één workshop georganiseerd (Principes van de digitale fotografie door John Dijksma),
drie lezingen (Workflow door Willem-Jan Hoefnagel; Compositie door Bert Roeloffs; Herkennen van
moeilijke soorten aan de hand van foto’s door Fred van Klaveren), drie excursies (Kwade Hoek, Pier
van IJmuiden en Noordzee) en een contactavond (uitwisseling en bespreking van foto’s van leden).
Bovendien werd een expositie georganiseerd als onderdeel van de Dijk van Kunst en Cultuur
manifestatie in Eemnes. Deze expositie was ook te zien bij de lezing van Hans Dorrestein. De expositie
werd mede mogelijk gemaakt door het Sluijterfonds. Tenslotte werden een aantal foto’s aangeleverd
voor de omslag van de Korhaan. Het aantal leden van de Fotogroep is toegenomen tot 26.

7. Adviescommissie Dineke Sluijters Vogelfonds
Dit fonds is in 2011 gevormd aan de hand van het ontvangen legaat. Door de leden van de vereniging
zijn in 2013 in totaal tien aanvragen voor een project ingediend. Daarvan zijn negen projecten
(totaalbedrag 16.225 euro) door de Adviescommissie met een positief advies voorgelegd aan het
Bestuur en vervolgens goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. De Commissie van het
Sluijtersfonds bestaat uit vijf leden van de vereniging met het oog op een zo breed mogelijke
vertegenwoordiging. In 2013 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de commissie en is Feiko Prins
als voorzitter benoemd. Het streven van het fonds is om zoveel mogelijk projecten te financieren die
passen binnen de statutaire doelstelling en zich richten op het werkgebied van de vereniging.
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