Jaarplan VWG 2015
Bestuur
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 zo’n
750 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.
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.
Voor al deze soorten leden is een plaats in de VWG. Maar hoe je het ook wendt of keert: we
zijn een vogelwerkgroep. Het zijn de leden die het doen. De vereniging bestaat dankzij de
subgroepen. De VWG is er daarom ook voor de leden: voor leden die plezier beleven aan
vogels. En die plezier beleven aan het samen leuke of nuttige dingen doen. Een verband van
mensen met een gedeeld plezier en een gedeelde passie. En dat plezier, die interesse, die
energie is weer goed voor de vogels.
De vereniging is en blijft daarbij een vrijwilligersvereniging. Dat betekent dat, als leden er zelf
geen plezier aan beleven of ergens geen motivatie voor hebben, er weinig van de grond zal
komen. De diverse subgroepen zijn de vitale kernen van de vereniging. In de subgroepen
vindt de afstemming plaats over de vele initiatieven en werkzaamheden die namens de VWG
worden ontplooid. De subgroepen kennen een sterke autonomie. Wat wel of niet wordt
opgepakt bepalen de uitvoerders of initiatiefnemers van de activiteiten in belangrijke mate
zelf. Dit alles betekent dat er veel activiteiten worden ontplooid, maar ook dat de VWG
tevreden moet zijn met een zekere mate van toevalligheid. En dat we niet moeten treuren als
activiteiten soms stil vallen door gebrek aan animo om ze op te volgen. Er zijn immers ook
weer nieuwe activiteiten die er bij komen.
De vereniging loopt op de energie van vrijwilligers. In de werkgroepen, maar ook in het
bestuur. Het bestuur van de VWG ziet als haar taak om de energie in de subgroepen te
ondersteunen en te faciliteren. Het wil de kaders formuleren en bedding verzorgen voor de
energie, ambities van de leden die met vogels en het vogelbelang begaan zijn en zich
daarvoor willen inzetten. Het gaat er daarbij om het werk van de subgroepen en de leden die
daarin actief zijn vooral mogelijk te maken. Formeel vertegenwoordigt het bestuur de
vereniging, ook naar de subgroepen, met financiële middelen, met de juridische
rechtspersoon en met ledenaanwas. Er is daarbij geen echt verenigingsbreed inhoudelijke
bestuursprogramma. Het bestuur bewaakt in de eerste plaats de continuïteit, zowel
financieel als in ledenaantal. In de tweede plaats, en daar gaat het meeste werk in zitten,
zorgt het bestuur voor een actief gesprek tussen leden met ideeën en de subgroepen. Dit is
een dialoog, een zoekproces, waarin vooral ook de gezamenlijke financiële huishouding op
een herkenbare en acceptabele manier wordt benut voor de diverse activiteiten. Dat
betekent dat veel werk in de subgroepen en het bestuur gedaan wordt, als er ook zin en
motivatie is. Een idee dat misschien zinvol is maar niet direct wordt omarmd, blijft dus op de
plank liggen tot er wel iemand komt die zich er voor wil zetten.
Het in 2013 sterk vernieuwd bestuur is in 2014 enthousiast aan de slag gegaan. En met de
hierboven beschreven bestuursfilosofie gaan we in 2015 gewoon verder. Per slot van
rekening verdient een goede benadering ook om enige tijd voortgezet te worden. Door
verbindingen te stimuleren tussen de verschillende groepen binnen de verenging willen we
het onderling benutten van kennis, kunde en capaciteiten beter mogelijk maken.
Concreet gaan we natuurlijk door met het organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst waarbij
alle groepen zich weer aan elkaar en aan alle aanwezige leden presenteren. In 2015 zal de
uitgebreide verenigingsagenda een meer prominente plaats krijgen. Hierin niet alleen het

excursies en het lezingen programma, maar ook alle andere activiteiten binnen de VWG
zullen hierin inzichtelijk en beter toegankelijk maken.
We verwachten in januari 2015 dat ook de vernieuwde verenigingswebsite in de lucht is.
Hiervoor hebben we in 2014 extra financiële middelen ingezet voor het inhuren van een
programmeur. Hierdoor was het voor onze zeer gewaardeerde webmaster, Dirk Prop, beter
mogelijk om dit te realiseren. Op de website zal de aandacht voor wat komen gaat
prominenter in beeld zijn, dan op de huidige website. We hopen dat dit de aandacht bij alle
leden, voor wat komen gaat, ook zal vergroten.
Ook met het gezamenlijk gebruik van de infoschuur met de andere groene groepen zien we
dat er al meer dwarsverbanden ontstaan. Te denken ook valt aan onze deelname aan de
1000 soorten dag samen met de andere groene groepen. En tijdens Nationale Vogelweek
van 16 t/m 24 mei gaan we ons als Vogelwerkgroep weer van onze beste kant laten zien en
onze omgeving inspireren en motiveren tot het bewonderen en beschermen van onze wilde
vogels. Dit is en blijft natuurlijk afhankelijk van de energie die de leden hier zelf van krijgen
en in willen stoppen. Als bestuur zullen we dit ook in 2015 blijven stimuleren en faciliteren.
Subgroep excursies
Wat is nu leuker dan samen het veld ingaan en speuren en luisteren naar de vogels? En
ondertussen nieuwe weetjes opdoen van andere vogelaars? Om de kennis van vogels te
verbreden en te verdiepen in verenigingsverband organiseert de VWG al vele jaren een
uitgebreid programma excursies. De excursies hebben ook tot doel nieuwe leden kennis te
laten maken met vogels kijken en de onderlinge band tussen de leden te versterken.
Dagexcursies
In 2015 hebben we het plan om ongeveer dertig excursies aan te bieden. Extra excursies
kunnen ook nog tussentijds worden ingevuld. Die worden dan aangekondigd via de
Nieuwsbrief. Het is een afwisseling van kijken in ons eigen werkgebied en excursies naar
verder weg gelegen terreinen. En van wandelen, fietsen of met de auto op pad. De intussen
traditionele nieuwjaarswandeling is de aftrap van een afwisselend jaarprogramma. De
opfrisavond gecombineerd met een excursie (en mogelijk een lezing) wordt herhaald. Waren
het dit jaar de ganzen, komend jaar zijn in maart de steltlopers aan de beurt. We zullen ook
weer enkele openbare excursies organiseren in de nationale vogelweek. Daarop komen
hopelijk weer veel mensen af.
Weekendexcursies
In 2015 staan zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekendexcursie op het
programma, waarschijnlijk naar de Kampina en de Kraanvogels in Diepholz (D).
Lezingen
De lezingen avonden worden eveneens via de subgroep excursies in het bestuur
vertegenwoordigd. Feiko Prins verzorgt ons lezingenprogramma, waarvan er volgend jaar 6
op de planning staan. We proberen een verbinding te maken tussen lezingen en excursies.
Steltlopers is in ieder geval een van de thema’s voor volgend jaar.
Buitenlandse excursie
Voor de buitenlandse reizen is er een aparte groep, die de voorbereiding geheel voor zijn
rekening neemt. De bestemming voor 2015 wordt - traditiegetrouw – bekend gemaakt op de
reünie die in november wordt georganiseerd.
Fotogroep
In 2015 zijn fotografie-excursies en avonden met workshops gepland. De avonden worden
via het programma in de Korhaan en via de website aangekondigd. Iedereen is natuurlijk
welkom.

Kosten
Leden betalen contributie en hebben daarvoor onder anderen ook recht op gratis deelname
aan de gewone excursies, voor zover hier geen speciale kosten voor hoeven te worden
gemaakt.
De kosten van de weekends worden gedekt door de inkomsten uit deelnemersbijdragen. Wel
bestaat er een zeker risico als er te weinig deelnemers zijn, omdat de accommodaties vooraf
moeten worden vastgelegd. De kosten lopen daarom via de begroting van de vereniging.
De kosten van de buitenlandse excursie worden rechtstreeks met de deelnemers verrekend
en er wordt geboekt nadat is betaald. Deze uitgaven en inkomsten lopen dan ook niet via de
verenigingskas.
Excursieleiders
De leden die één of meer excursies verzorgen vormen de subgroep excursies. Zij dragen de
bouwstenen aan voor het jaarprogramma. Samen gaan zij één dag op pad, en maken na
afloop het programma rond. Naast de min of meer vaste excursieleiders kunnen ook
excursies worden verzorgd door leden die dat eenmalig willen doen. Een oproep daartoe
heeft niet tot concrete voorstellen geleid, maar het blijft welkom en mogelijk om, desgewenst
met begeleiding, eenmalig een excursie te organiseren.
Cursussen
Al een groot aantal jaren wordt door de subgroep cursussen de succesvolle vogel
herkenningscursus georganiseerd in voor- en najaar. In een combinatie van lezingavonden
en excursies in het veld worden beginnende vogelaars voor de rest van hun leven besmet
met het “vogelvirus”. Een belangrijk deel van deze cursisten besluit ook om (daarna) lid te
worden van de VWG. In 2015 gaat dit vast ook weer gebeuren.
Subgroep Avifauna
Alle werkgroepen die zich bezighouden met onderwerpen op het gebied van
kennisontwikkeling, bescherming en beheer van vogels, vallen onder deze Subgroep. Waar
zinvol worden activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en minimaal één keer per
jaar, dus ook weer in september 2015, onderling besproken en afgestemd. Hieronder volgt
een korte samenvatting wat er binnen de werkgroepen allemaal weer te gebeuren staat.
Goois nestkast onderzoek
Een deel van het beleid van het Nestkastonderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en
het uitbreiden van het zeer uitgebreide nestkastenbestand in onze regio. Ook in 2015 is er in
dat opzicht weer veel werk aan de winkel . Dit naast het controleren van alle nestkasten en
de verslaglegging daarvan die, naast de eigen rapportage, ook door de landelijke werkgroep
NESTKAST wordt op gesteld en geëvalueerd.
Werkgroep zwaluwenonderzoek
De monitoringprojecten van de kolonies huis- en oeverzwaluwen worden voortgezet. De
uitkomsten van de tellingen worden gepubliceerd in De Korhaan. Zij worden ook naar Sovon
verzonden t.b.v. het landelijke project kolonievogels.
De boerenzwaluwen worden helaas niet geteld. Onderzoektechnisch is dat ook bijna
onmogelijk om hiervoor tellingen te organiseren. Het zou heel mooi zijn wanneer zich
hiervoor een coördinator zich beschikbaar stelt en leden zich opwerpen om in het hele
werkgebied te gaan tellen. De stand loopt voortdurend achteruit. De projecten
‘Boerenzwaluwen onder de brug’ en ‘Boerenzwaluwen onder aanlegsteigers’ zullen gewoon
blijven doordraaien.
Voor het aantal zwaluwtillen voor huiszwaluwen zal, net als in 2014, pas op de plaats
worden gemaakt. Eerst moet er maar eens, hoe miniem dan ook, sprake zijn van bezetting
van de bestaande tillen. Mogelijk biedt het toepassen van lokgeluid een kans op bezetting.
Daarvoor moet zich dan wel iemand aanbieden, die zich voor deze proef beschikbaar stelt.

Nog steeds is geen interesse voor het wel en wee van de gierzwaluwen. Dit wreekt zich
door het steeds meer verloren gaan van broedplaatsen. Regelmatig komen we er. door
gebrek aan gegevens over de plekken waar genesteld wordt, te laat achter dat de Floraen Faunawet is overtreden. Voor de broedplaatsen is het dan einde oefening. Wie biedt zich
aan om die kar te gaan trekken?
De voorbereidingen voor de aanleg van een kunstwand voor oeverzwaluwen op de golfbaan
bij Naarden gaan nog steeds door. Inmiddels zijn de plannen voor een kunstwand in gang
gezet als vervanging van de zandwand aan de plas bij de Infoschuur ‘t Gooi van het Goois
Natuurreservaat . Ook zijn er onderhandelingen gaande voor de realisatie van een
kunstwand bij de Rioolwaterzuivering Hilversum Oost. Jelle Harder is de stuwende kracht
achter de bouw van deze wanden.
Werkgroep broedvogels
De werkgroep broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 25 verschillende gebieden zijn de
afgelopen jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke
broedvogelpopulatie in ons werkgebied. Vergelijking met oude tellingen laat zien dat er vaak
grote veranderingen optreden. Het blijft daarom interessant en noodzakelijk om de
broedvogels te monitoren. Ook in 2015 gaan we hier mee verder. Traditioneel houden we in
november een bijeenkomst waar we de resultaten van de inventarisaties presenteren en
vooruitblikken op het volgend jaar. Voor het tweede jaar telt de werkgroep op verzoek van
GNR de akkervogels in de Naarder Eng om te bepalen wat het effect is van het
vogelvriendelijke beheer van deze akkers. Speciaal voor vogels is dit jaar Quinoa en
Bladramenas ingezaaid om te zien of dit extra vogels aantrekt.
Werkgroep weidevogelbescherming
Doelstelling van deze werkgroep is het bevorderen van een optimale
weidevogelbescherming in ons gebied. De samenwerking met de boeren is daarbij cruciaal.
Met ingang van 2010 is de vergoedingsregeling voor het beschermen van weidevogels door
boeren op een andere leest geschoeid. Door de weidevogelbeschermers zal daar dan ook in
2015 weer stevig over moeten worden onderhandeld. .Zeker nu er vanuit de provincies ook
in 2014 weer verder is bezuinigd. Mensen die zich voor de weidevogelbescherming willen
inzetten zijn nog steeds zeer welkom.
Doelstelling voor de komen periode is ondermeer het verder verbeteren van de relatie met
de boeren. De werkgroep wordt nogal eens aangesproken op zaken, waar zij geen invloed
op heeft.
Werkgroep Eempoldertellingen
De werkgroep die onder leiding van Jan Mooij al meer dan 40 jaar 2-wekelijks tellingen van
alle vogels in de westelijke Eempolders uitvoert, gaat daar uiteraard ook in 2015 weer
intensief mee door. Regelmatig worden de resultaten van de inventarisaties in de Korhaan
besproken. Maar naast die jaarlijkse rapportages vindt er na elke cyclus van zes jaar een
samenvattende verslaglegging. Dat staat voor 2015 weer op de agenda.
Werkgroep roofvogels
Roofvogels zijn, daar zij aan de top van een voedselpiramide staan, uitmuntende
graadmeters voor de stand van de natuur. Onze werkgroep roofvogels doet door de jaren
heen veel onderzoek naar het “reilen en zeilen” van de roofvogels in Het Gooi. Daar moeten
letterlijk vele hoge bomen voor worden beklommen! Ook in 2015 zal weer veel aandacht
worden besteed aan het tegengaan van verstoring en vervolging en aan het geven van
voorlichting over de bescherming van roofvogels. Bij meerdere soorten worden paartjes en
hun broedsels gevolgd d.m.v. wildcamera's. Slechtvalken en boomvalken (en raven) worden
voorzien van kleurringen om meer terugmeldingen van nog levende vogels te kunnen
verkrijgen. Nieuwe klimmers en ringers, de jonge generatie, worden opgeleid voor het
serieuze roofvogelonderzoek van de toekomst.

Werkgroep ijsvogels
Het ziet er naar uit dat de ijsvogel het gelukkig weer heel goed gedaan heeft in dit lopende
jaar. Een mooie stimulans om ook in 2015 met veel enthousiasme aan de slag te gaan met
het onderhoud van de ijsvogelwanden in ons werkgebied. En natuurlijk het volgen van alle
ontwikkelingen van de ijsvogel in ons werkgebied.
Werkgroep tuinvogels
Ook in 2015 zal de werkgroep proberen zoveel mogelijk gegevens in te zamelen over het wel
en wee van de vogels in onze Gooise tuinen. Egbert Leydekker zal weer zorgdragen voor
een overzichtelijke rapportage.
Werkgroep vogelringstation
Met ingang van dit jaar is het vogelringstation Oud Naarden, dat in de loop der jaren een
schat van gegevens heeft opgeleverd over het trekgedrag van uiteenlopende soorten vogels,
verhuisd naar een locatie vlakbij Oud Valkeveen. Er wordt al weer volop geringd maar er
moet nog heel wat werk worden verzet om ook in 2015 weer optimaal te kunnen ringen.
Communicatie
Communicatie moet ondersteunend zijn aan de verenigingsdoelen: het bestuderen en
beschermen van vogels. Communicatie tussen de leden is daarbij de belangrijkste vorm van
communicatie. De meeste communicatie speelt zich af momenteel af binnen subgroepen en
werkgroepen. Voor nieuwe of niet zo actieve leden is het niet direct duidelijk wat er allemaal
gebeurt in de subgroepen en hoe ze daar eens vrijblijvend kunnen meekijken. Het bestuur
meent dat communicatie tussen de verschillende werkgroepen en subgroepen kan worden
versterkt. Dat zijn we begonnen met een afgestemde en zichtbare programmering en het
koppelen van activiteiten waar dat mogelijk is (lezingen, excursies,
beschermingsactiviteiten). Het achterliggende doel is vooral om meer leden te bereiken bij
de activiteiten.
De externe communicatie begint met goede en inzichtelijke informatie, die vooral via de
website bereikbaar moet zijn. Nog in 2014 wordt ook gestart met het redigeren van bestaand
promotiemateriaal.
Op dit moment is er niet een apart bestuurslid voor de subgroep communicatie. In 2015 gaat
het bestuur zich nader beraden op de ‘portefeuilleverdeling’. .
Korhaan
De redactie van De Korhaan wil in 2015 zoals gebruikelijk vijf nummers van het tijdschrift
uitbrengen. Naast het verder verbeteren van de opmaak, heeft de redactie het plan om één
en zo mogelijk twee nummers volledig in kleur te laten drukken. Verkend zal worden of dat
binnen de huidige begroting kan. Inhoudelijk en redactioneel wordt de huidige werkwijze
voortgezet. De redactie werkt als een team, waarin nieuwe leden en ideeën welkom zijn.
Website
Naast de Korhaan worden ook de website en de Nieuwsbrief een steeds belangrijker
communicatiekanaal. In 2014 wordt achter de schermen al hard gewerkt (vooral door Dirk
Prop) aan de technische update van onze website. Ook het uiterlijk van de website zal
worden aangepast, met meer aandacht voor de vele verenigingsactiviteiten en het
programma.
Ook de website en de nieuwsbrief kunnen baat hebben bij een inhoudelijk verantwoordelijke
redactie. Het bestuur gaat zich hierop beraden, in overleg met de redactie van de Korhaan.
Ook hier geldt: actieve leden en ideeën zijn welkom.
Promotiekraam

Na jaren volle inzet voor het werk met de promotiekraam heeft Hade Rijvers deze activiteit
eind 2014 over kunnen dragen aan Nel Huese. Komende tijd zal duidelijk worden op welke
wijze het werk met de promotiekraam wordt voortgezet Nel heeft aangegeven dat ze het erg
leuk zou vinden om dit met meerdere mensen samen te doen. Dus meld je aan, als je dit
aanspreekt.

