Jaarverslag 2014 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 2014 is binnen onze
VWG een breed scala aan activiteiten ontplooid. Een greep hieruit wordt onderstaand beschreven.
1. Bestuur
Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Piet Spoorenberg vanaf 28 maart 2013
Secretaris
Huub Casander vanaf 28 november 2013
Penningmeester
Egbert Leijdekker vanaf 28 november 2013
SG Algemene zaken
Han Westendorp vanaf november 2009
SG Avifauna
Juun de Boer vanaf 28 maart 2013
SG Excursies
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
De subgroepen vogelherkenningscursus, natuurbescherming en communicatie zijn niet met een
specifiek bestuurslid vertegenwoordigd. Waar mogelijk zijn de contacten en taken door het zittende
bestuur ingevuld. Vanuit het bestuur streven we ernaar om in goed contact te zijn met alle binnen de
VWG actieve groepen. Dit doen we onder anderen door regelmatig aanwezig te zijn tijdens
bijeenkomsten of vergaderingen van deze groepen.
Het bestuur zoekt daarbij samen met de leden naar de mogelijkheden om het begrip vereniging zo goed
mogelijke invulling te geven door de onderlinge samenhang en samenwerking te ondersteunen.
Het gebrek aan belangstelling vanuit de vereniging voor natuurbeschermingswerk vangen we zo goed
als mogelijk op, door het organiseren van het aanleveren van inhoudelijke kennis en de samenwerking
met Vrienden van het Gooi. Als bestuur (voorzitter en secretaris) hebben we zelf energie gezet op de al
jaren slepende situatie rond het beheer van de eilandjes bij de pier van Huizen. Na de nodige
briefwisseling en besprekingen met vertegenwoordigers van de gemeente Huizen en SBB is er resultaat
inde vorm van een herstel en beheersplan. We verwachten dat de werkzaamheden hiervoor op korte
termijn daadwerkelijk starten. Daarnaast proberen we in nauwe samenwerking met de weidevogelgroep
invloed uit te oefenen op het (toekomstig) beheer van De Kampen door te bepleiten dat dit overgaat naar
Natuurmonumenten en de inrichting en beheer op een zelfde niveau komt als het weidevogelreservaat.
Op gebied van communicatie hebben we als bestuur de taken in 2014 wat verdeeld. Belangrijkste was
hierbij om goede contacten te onderhouden met de redactie van de Korhaan en de website. Daarnaast
waren we als bestuur actief met ideevorming over het in de toekomst meer in verband brengen van alle
communicatie activiteiten (zowel intern als extern). Meer concreet is in 2014 o.a. energie gezet op het
realiseren van een nieuwe folder van onze VWG en het vernieuwen van de website. Ook de agenda op
de website toont nu niet alleen de excursies en lezingen, maar alle geplande activiteiten van onze VWG.
Ook is op woensdag 8 januari 2014 de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd
waarbij alle groepen zich weer aan alle aanwezige leden presenteerden. Dit was wederom een goed
bezochte en zeer geanimeerde bijeenkomst.
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2. Subgroep Avifauna (Onderzoek en bescherming)
Op 3 september was er weer een goed bezochte vergadering met de coördinatoren van de Subgroep
avifauna. Voor de uitwisseling van ervaringen tussen de werkgroepen en het maken van plannen altijd
weer een inspirerende bijeenkomst waar ook andere belangstellenden welkom zijn. Deze keer was het
geweldig te vernemen dat er voor het eerst weer geslaagde broedgevallen van de velduil (zie hierna) in
Eemland hadden plaatsgevonden. En dat er sprake was van 5 indicerende waarnemingen van de
nachtzwaluw op de Gooise heidevelden.
Het is al een lange traditie dat tijdens deze vergadering een vogel van het jaar wordt gekozen. Voor
2014 was dat de gaai. De leden en andere belangstellenden hebben zich zo ingespannen, dat een
stortvloed aan waarnemingen is ingevoerd op de website. Op 31 december waren ruim 800 (!)
waarnemingen opgestuurd. De voortdurende aandacht die aan de gaai is geschonken door
wisselende informatie aan te bieden via De Korhaan, het plaatsen van berichten in de nieuwsbrief etc,
zal hebben bijgedragen aan dit daverende succes. Voor 2015 is de grote bonte specht gekozen als
vogel van het jaar voor het Gooi.
Na jaren is er weer een coördinator van de Werkgroep watervogeltelling. Willem-Jan Hoeffnagel is
bereid gevonden deze taak op zich te nemen. En is de laatste maand van 2014 i.o.m. SOVON al druk
bezig in kaart te brengen wat er op het gebied van watervogeltellingen de afgelopen jaren is gebeurd.
De Werkgroep Broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
NatuurReservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Onder grote belangstelling werden op 7 november de
resultaten gepresenteerd van de broedvogelinventarisaties in ons werkgebied. De gebieden waar het
dit jaar om ging waren:
- Waterleidingplas Loenen (Waternet)
- Bantam, Schaep en Burg en Boekestein (Natuurmonumenten)
- Groeve Oostermeent (Goois NatuurReservaat)
- Laarder Wasmeer (Goois NatuurReservaat)
- Laegieskamp (Goois NatuurReservaat)
- Naarder Meent (Staatsbosbeheer)
- Zwarte Bergen (Goois Natuurreservaat)
In deze gebieden stelden we meer dan 80 broedvogelsoorten vast!
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn de rapporten te downloaden op de website van de
vogelwerkgroep.
De gebruikelijke telactiviteiten vanuit de Werkgroep zwaluwenonderzoek om het wel en wee van de
huis- en oeverzwaluwpopulatie te volgen zijn dit jaar weer voortgezet. Beide monitoringreeksen
beslaan intussen maar liefst 36 jaar. Zoals gebruikelijk vindt de verslaglegging plaats in De Korhaan.
Voor de huiszwaluw gebeurt dit jaarlijks in het eerstvolgende nummer van het nieuwe jaar; bij de
oeverzwaluw altijd in het jaar waarin is geteld.
Er zijn geen speciale tellingen van boerenzwaluwen uitgevoerd. Dat is evenmin het geval bij
gierzwaluwen.
Voor alle soorten wordt aan bescherming gedaan, o.a. door het verschaffen van kunstmatige
nestgelegenheid en er voor te zorgen, dat de Flora- en Faunawet wordt nageleefd.

Het was een bijzonder jaar voor de ijsvogels en daarmee ook voor de IJsvogelwerkgroep.
Niet minder dan 41 paar ijsvogels zijn in het Gooi, de Vechtstreek en de Westelijke Eempolder in
2014 vastgesteld als broedvogel. Alleen in 2007 (51) en 2008 (71) waren er meer broedgevallen dan
ooit. Een verhoging met 373% ten opzichte van de 11 paar uit 2013! De zeer zachte winter is daarmee
van grote waarde geweest voor de ijsvogelstand in de regio.
Uit het onderzoek van de werkgroep blijkt dat van de 41 broedparen 74% ook een derde broedsel heeft
gemaakt. Dat is veel meer dan gemiddeld. Een rekensom over het aantal jonge ijsvogels dat in de regio
geboren kan zijn, levert een getal op van ruim 600 jonge ijsvogels. Niet verwonderlijk dus dat deze
bijzondere vogel nu weer op veel plaatsen te zien is.
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Het aantal vrijwilligers bij de werkgroep blijft constant tussen de 45-50 personen. In 2014 zijn op 12
plaatsen 14 wanden vervangen of nieuw gemaakt.
De onvermoeibare coördinator van de IJsvogelwerkgroep, Jelle Harder, werd zeer terecht voor zijn
inzet op tal van terreinen op 26 april door de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau!

En dan een kleine greep uit alle gegevens die het werk van de Werkgroep nestkasten in 2014 heeft
opgeleverd. Het broedseizoen 2014 begon erg vroeg. De eerste melding kwam van het terrein Tergooi
ziekenhuis, waar een pimpelmees op 4 maart al aan het bouwen was! Op Sypesteyn waren vier soorten
met de vroegste eerste eidatums, een koolmees op 21 maart, een pimpelmees op 24 maart, een
boomklever op 27 maart en een spreeuw op 2 april. In het Smithuijserbos begon een zwarte mees op
28 maart. Heel bijzonder want alle vijf nieuwe records voor het Gooi!
Er zijn dit jaar drie terreinen bij gekomen, nl. ’t Raboes aan de monding van de Eem, het terrein Fort
Uitermeer en een klein terrein aan de Schapendrift in Blaricum.
De gegevens werden verzameld door 25 controleurs, die op 35 terreinen in totaal 1.773 (!) nestkasten
hebben gecontroleerd. Van 16 vogelsoorten zijn er 11.996 eieren geteld, dat zijn 25,9% meer getelde
eieren dan vorig jaar. Totaal vlogen er dit jaar 8.944 jonge vogels uit, dat zijn er 40,4% meer dan vorig
jaar!
Het muizenaanbod was dit jaar goed, waar de Bosuilen goed van hebben geprofiteerd. Het controleren
van de 110 bosuilkasten is erg arbeidsintensief. Er worden dan ook dringend twee bosuil-liefhebbers
gezocht.
Zoals elk jaar is er weer een mooi verslag samengesteld door Ronald Beskers en op de website van de
VWG geplaatst.

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. In 2015 zitten er weer drie
jaren van tellen op: daar zal in een publicatie extra aandacht aan worden besteed.
Naast de Werkgroep Eempoldertellingen is er natuurlijk ook de Werkgroep
weidevogelnestbescherming Westelijk Eemland. Mede dankzij het zacht voorjaar kan de werkgroep
voor het nagenoeg 900 hectare grote gebied terugblikken op een goed weidevogeljaar. Voor bijna alle
weidevogelsoorten was sprake van meer nesten. Alleen in het geval van de scholekster en kievit zijn
wat minder nesten gevonden. Dat stemt tot zorg nu deze soorten het ook landelijk minder goed doen.
Voorwaarde voor een effectieve weidevogelbescherming blijft natuurlijk de medewerking van boeren
en vrijwilligers. Die was weer zeer goed dit jaar ondanks - v.w.b. de boeren - dat er weer veel
discussie nodig was met de overheden , met name de provincie, over de vergoedingen voor het
weidevogelbeheer. Dankzij intensieve onderhandelingen met de provincie, vooral vanuit de Algemene
Natuurvereniging Ark en Eemlandschap, werd er voor de boeren toch weer een acceptabele toestand
bereikt zodat zij hun goede werk weer konden voortzetten.
Zoals eerder al aangegeven: in 2014 was er voor het eerst sinds 1976 weer sprake van succesvolle
broedgevallen van de velduil. Dankzij het goede veldmuizenjaar én de effectieve inzet van de
werkgroepleden en boeren kwamen er minimaal 4 velduilparen tot broeden wat resulteerde in zeker 9
jonge velduilen.
Het prachtige werk van de vele bij de weidevogelbescherming van Eemland betrokkenen kreeg in
2014 nog extra glans door de benoeming van Polderregisseur Gert Bieshaar tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau!
Tuinvogeltelling
Jaarlijks worden, door circa 50 leden van de vogelwerkgroep, de vogels geteld die in hun tuin gezien
zijn. De resultaten worden door Egbert Leijdekker verzameld en de uitkomsten van de tellingen
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worden in een rapport opgenomen dat wordt gepubliceerd aan de groep deelnemers en te vinden is op
de website.
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
onderzoeksprojecten. De groep heeft verschillende projecten lopen met verschillende soorten of
groepen: roofvogels, oeverzwaluwen, ganzen, uilen en raven. Verder werkt de werkgroep mee aan
een zogeheten ´Constant Effort Site´(CES) project ,waarvoor in het broedseizoen wekelijks op
eenzelfde plek vogels worden gevangen en geringd. Nadat er met treurnis afscheid had moeten worden
genomen van het oude ringvogelstation bij Oud-Valkeveen kon er in het verslagjaar met succes een
nieuw ringstation in gebruik genomen worden in een nabijgelegen Natura-2000-gebied van SBB. De
energie die voor de verhuizingsoperatie nodig was – o.a. om de vereiste vergunningen te krijgen –
heeft daarmee weer een mooi resultaat opgeleverd. De boeiende verslagen in De Korhaan illustreren
dat!
De zeer actieve Werkgroep roofvogels heeft het afgelopen jaar weer vele bomen beklommen om
nesten te controleren en pulli te ringen. Tijdens de najaarsbijeenkomst op 15 november werd het
seizoen nog eens samengevat. De raaf heeft het Gooi nu wel definitief veroverd met 5 succesvolle
nesten. Met bijdragen van o.a. het Sluijtersfonds zijn de jongen van kleurringen voorzien om meer
inzicht in de verspreiding te krijgen. Havik, buizerd, boom- en slechtvalk waren succesvol dit jaar. Bij
de sperwer was het resultaat wat minder gunstig: er waren nogal wat nesten niet succesvol; en de
gemiddelde legselgrootte lag wat lager dan in de voorgaande jaren. Van de wespendief werden vier
nesten gevonden (waarvan drie succesvol). Vanwege het verborgen gedrag van deze mooie vogel
wordt vermoed dat er meer moeten zijn in onze regio. Tenslotte: om de meer dan 80 nestkasten van de
torenvalk beter te kunnen volgen is extra hulp welkom.
3. Subgroep Communicatie
De subgroep communicatie leidt als officieel orgaan een wat teruggetrokken bestaan. De vacature van
coördinator is al jaren vacant. Dat betekent echter geenszins dat de VWG de communicatie er bij laat
zitten. Door de plezierige samenwerking tussen de Korhaan-redactie, de webmaster en enkele
bestuursleden verschijnen met grote regelmaat nieuwe uitgaven of updates van ons verenigingsblad, de
nieuwsbrief en de website. Het bestuur heeft zich in 2014 twee maal gebogen over de wensen en ideeën
rond communicatie. In het jaarplan 2015 schreven we daar over de plannen.
In 2014 zijn vijf edities van de Korhaan verschenen, die allen goed gevuld waren. Het lukt goed om
verschillende subgroepen aan het woord te laten.
Met grote regelmaat verscheen de nieuwsbrief, die in hoofdzaak bedoeld was om de leden te
attendeerden op aanstaande activiteiten. Nog niet de helft van de leden is geabonneerd op de
nieuwsbrief. We deden in het najaar in de Korhaan een oproep om de emailadressen door te geven. Dat
heeft niet tot veel extra adressen geleid.
In 2014 is achter de schermen hard gewerkt aan de technische vernieuwing van de website. De
vernieuwing van de site is tevens de aanleiding om de inhoud langs te lopen en de brochure te herzien.
In 2014 is de zorg voor de promotiekraam van Hade Rijvers overgenomen door Nel Huese met
assistentie van Renée Beekman. Hade is door het bestuur bedankt voor haar jarenlange inspanningen
tijdens de algemene ledenvergadering van donderdag 20 maart 2014.
4. Subgroep Vogelherkenningscursus voor volwassenen
De nog steeds populaire Vogelherkenningscursus is meestal een eerste kennismaking met de
Vogelwerkgroep voor belangstellenden die vogels willen leren kennen. Het cursusteam grijpt met veel
enthousiasme twee keer per jaar de kans aan om steeds opnieuw velen met het vogelvirus te
besmetten. Dat lukt keer op keer, in 2014 twee keer een volle Infoschuur; zo zelfs dat er eind augustus
2014 een wachtlijst van dertig belangstellenden ontstond die tot het nieuwe voorjaar moeten wachten.
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Vooral het op excursie gaan wordt hogelijk gewaardeerd door de cursisten. Het programma van de
avondpresentaties wordt per seizoen bijgesteld en geëvalueerd.
5. Subgroep excursies
Excursies binnenland
In 2014 was er de gelegenheid om deel te nemen aan 30 dagexcursies en aan twee weekenden. Dat zijn
8 excursies méér dan in 2013. We verzorgden 14 excursies binnen ons eigen werkgebied, waarin
wandelend en fietsend naar vogels werd gespeurd. 16 maal vertrokken we per auto naar een gebied
verder weg, waar vervolgens de benen werden gestrekt. De grootste opkomst was op Koningsdag in de
Kennemerduinen, waar ongeveer 30 vogelaars in alle vroegte vele nachtegalen hebben gehoord en
gezien. De excursies naar het Landje van Geijsel en naar de trektelpost in het Corversbos trokken ook
veel belangstelling. In de Nationale Vogelweek organiseerden we 4 activiteiten, die ruim werden
bezocht door belangstellenden van buiten onze vereniging. De excursieleiders gingen ook met elkaar
een dag op pad. Het Balgzand, van Landschap Noord-Holland, werd bezocht. Aanvullend werd het
programma 2015 definitief gemaakt.
Het Voorjaarsweekend in Drenthe brachten we door in het NIVON huis. De regen kon niet
verhinderen dat er veel te genieten was van de voorjaarsvogels. Het najaarsweekend op Vlieland
kende prachtig weer. We spotten diverse bijzonderheden, zoals bladkoning en Siberische boompieper.
Het bezoek aan de telpost was indrukwekkend.
Buitenlandse excursie
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
doet in korte tijd grote kennis op en de al meer ervaren vogelaar ziet soorten die in Nederland vaak
niet of niet vaak te zien zijn.
In 2012 stond Bulgarije (de Zwarte Zeekust) op het programma, in 2013 gevolgd door Roemenië
(Donau-delta), om in 2014 weer af te reizen naar Bulgarije. Dit jaar maakten we een rondreis door de
in het zuiden gelegen bergen en heuvels (Rhodopen, Sakar hills en Pirin-gebergte). Ruim 160 soorten
werden in deze reis van 8 dagen waargenomen, waarbij koningsarend en rotskruiper voor veel van de
deelnemers slechts twee van de hoogtepunten waren.
Voor 2015 staat Lesbos op het programma.
Lezingen
In dit jaar werden 8 lezingen georganiseerd. Op 16 januari kwam Markus Feijen, medewerker van het
Utrechts Landschap, ons vertellen over de ontwikkelingen in het natuurontwikkelingsproject de
Blauwe Kamer langs de Rijn bij Rhenen. In februari leerden we van Dick de Vos de ins en outs van
de vogelzang. In het bijzonder keken we uit naar de lezing van Jan van der Geld op 10 april over
weidevogels en het beheer van graslanden ten behoeve van weidevogels. Dit naar aanleiding van het
verschijnen van zijn boek over weidevogelbeheer.
Het seizoen werd in september geopend met een avond, verzorgd door Jan Veen over sterns, hier in de
Waddenzee en in West Afrika. Hierop aansluitend vertelde Petra de Goeij ons over de stormachtige
ontwikkeling van de lepelaar in de afgelopen decennia. Naar aanleiding van het broeden van velduilen
in de Eempolders, vertelde Ben Koks ons in december het een en ander over akker vogels, in het
bijzonder de velduil en de blauwe kiekendief.
Traditiegetrouw vertellen eigen leden na de ledenvergaderingen over het werk van de verschillende
werkgroepen die binnen de VWG Gooi werkzaam zijn. Zo vertelde Paul van de Poel ons het een en
ander over de Gaai na de ledenvergadering in maart naar aanleiding van de uitverkiezing van de Gaai
als vogel van het jaar voor 2014. Dick Jonkers informeerde ons over het wel en wee van de
Huiszwaluw in het werkgebied van de vereniging en de activiteiten van de zwaluwenwerkgroep.
Fotografiegroep
De eerste bijeenkomst van 2014 was een contactavond waarin leden hun beste foto’s van 2013
vertoonden en de beste foto’s van dat jaar werden geselecteerd. Met ondersteuning van een subsidie
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van het Sluijterfonds werd een presentatiewand gemaakt, welke nu beschikbaar is voor alle VWG
subgroepen. Als onderdeel van de nationale vogelweek in mei was een tentoonstelling georganiseerd
van foto’s van VWG leden van vogels in het Gooi. Vlak voor de opening van de tentoonstelling
overleed Helmoet Vos, één van de oprichters van de fotogroep en lid van de coördinatie-commissie.
De tentoonstelling werd daarom opgedragen aan Helmoet en dit werd tijdens de opening op 17 mei
gememoreerd door Piet Spoorenberg in aanwezigheid van de familie van Helmoet. In oktober waren er
3 activiteiten: de jaarlijkse vaartocht op de Noordzee met Pterodroma, fotograferen tijdens het Dutch
Birding weekend op Texel en een excursie naar de pier van IJmuiden. 6 November werd een avond
georganiseerd over het identificeren van vogels aan de hand van foto’s. In de maanden november en
december werd een tweede vogelfototentoonstelling georganiseerd, deze keer in de bibliotheek van
Hilversum.
6. Algemene zaken
Van papier naar elektronisch. De VWG gaat digitaliseren!
Dagelijks worden er door leden van de vogelwerkgroep heel wat vogels gespot. Veel leden willen die
waarnemingen ook delen en vertrouwen ze toe aan de grote digitale wereld “waarneming.nl”. Leve het
internet! Maar wist u dat onze vogelwerkgroep in haar lange bestaan heel trouw en secuur
waarnemingskaartjes heeft bijgehouden? Waarnemingskaartjes ingevuld en verzameld. Uit de schat
van gegevens is ondermeer het boek: “Vogels tussen Vecht en Eem” uitgebracht. En ook in onze
Korhanen zijn veel waarnemingen en gegevens verwerkt. En u weet vast dat onze vogelwerkgroep tal
van rapporten geschreven heeft. Al die kennis, overzichten en conclusies werden aan het papier
toevertrouwd. Dat papier is geduldig. Maar ook moeilijk te raadplegen en te verspreiden.
Daarom is de VWG in 2014 begonnen, de al lang gekoesterde wens te realiseren, om al dat materiaal
aan het internet toe te vertrouwen. Dus scannen en opslaan. Invoeren in databases. De Korhanen
worden allemaal gescand door Naturalis. Daarna zijn ze voor iedereen via internet te raadplegen. Ook
de rapporten zijn al gescand en zo makkelijker te raadplegen. Wanneer en hoe dat dan precies moet
wordt later bekend gemaakt.
En ja hoor de 40 archiefkisten met waarnemingskaartjes gaan we ook digitaliseren. Alle kisten zijn
weer bij elkaar gekomen. Ze stonden bij verschillende leden op zolder. Nu allemaal in de infoschuur.
Er is een actie op touw geset om al die kaartjes alsnog in te voeren in “waarneming.nl”. Een megaklus!
Op 31 december 2014 zijn er al meer dan 5.000 kaartjes ingevoerd. Nog maar ca 35.000 te gaan. En
dan zijn de kaarten en kisten passé. Het is echter mooi om te zien met hoeveel zorgvuldigheid en
aandacht al die gegevens zijn ingevuld. We behouden dus in ieder geval een serie mooie, bijzondere
kaartjes voor het nageslacht.
Hulde aan met name Paul Keuning, Folkert de Boer en de conciërge van het werk van Piet
Spoorenberg voor hun bijdrage in deze digitaliseringoperatie
Zin om nog mee te doen? Volg dan de berichten in de Korhaan of onze Nieuwsbrief.

7. Adviescommissie Dineke Sluijters Vogelfonds
Het Dineke Sluijters Vogelfonds is in 2011 gevormd aan de hand van het ontvangen legaat van mevr.
Dineke Sluijters-Nierstrasz. Uit dit fonds kunnen we projecten financieren die de vogels in het Gooi
ten goede komen of projecten waardoor het waarnemen en bestuderen van vogels bevorderd kan
worden. De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld door een adviescommissie. De commissie
adviseert het bestuur, dat aan de hand van deze adviezen de aanvragen voorlegt aan de
ledenvergadering die formeel de aanvragen goedkeurt. Doelstelling van het fonds, criteria voor de
beoordeling van de aanvragen en de werkwijze is vastgelegd in een Bestedings- en beheerplan. In de
ledenvergadering in het najaar is dit Bestedingsplan herzien. Een aantal regels zijn geschrapt zodat
adviescommissie en bestuur meer flexibel en sneller kunnen reageren op een aanvraag. Ook regels met
betrekking tot het jaarlijks beschikbare bedrag en het beheer van het vermogen zijn vervallen. Ook is
de zittingstermijn van de commissieleden verruimd.
In 2014 werden aanvragen ontvangen voor de volgende projecten:
Presentatiewand
€ 2.000
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Broedgelegenheid Huiszwaluwen Hilversumse Ondermeent
IJsvogelwand Zanderij Crailoo
Oeverzwaluwwand Zanderij Crailoo
IJsvogelwand Googweg Muiderberg
Digitaliseren waarnemingskaartjes
Nieuwe vlonders Vogelringstation
Oeverzwaluwwand Golfbaan Naarderbos
Oeverzwaluwwal RWZI Hilversum

€ 100
€ 415
€ 6.200
€ 249
€ 2.350
€ 7.700
€ 3.000
€ 2.000

Alle aanvragen zijn goedgekeurd.
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