Jaarplan VWG 2017
Bestuur
Algemeen
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG) 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. Komen soms naar een lezing of
excursie. 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 binnen 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
en/of nuttige dingen doen. Een groep 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 komen immers ook regelmatig nieuwe initiatieven bij. De vereniging loopt op
de energie van vrijwilligers. In de werkgroepen, maar ook in het bestuur. Het bestuur van de VWG
ziet het 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. In de eerste plaats
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 “geadopteerd” blijft dus op de plank liggen tot er wel iemand komt
die zich er voor in wil zetten. Ook in 2017 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven
bestuur filosofie. Door verbindingen te stimuleren tussen de verschillende groepen binnen de
vereniging willen we het onderling benutten van kennis, kunde en capaciteiten beter mogelijk
maken. Ons Pagina 5 huishoudelijk regelement moet bij de tijd worden gebracht. We zullen dat de
komende maanden gereed maken voor besluitvorming.

50 jaar VWG
2017 Is bovenal is het jaar waarin onze vereniging viert, dat we een halve eeuw geleden zijn
opgericht. En zo’n mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gelukkig is er flinke groep
leden het hiermee eens en wordt er hard gewerkt aan een serie van extra bijzondere activiteiten. De
het programma en de begroting hiervoor zijn in najaar 2015 en voorjaar 2016 al aan de algemene
ledenververgadering voorgelegd.
Ontmoeten en onderlinge banden versterken
Omdat we op 1 februari een jubileum feestavond hebben, is ervoor gekozen om geen
nieuwjaarsbijeenkomst in januari te organiseren. We gaan in 2017 nadenken of en op welke wijze we
invulling willen geven aan een nieuwjaarsbijeenkomst in 2018 e.v. Tot nu toe presenteerden alle
groepen zich tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst aan elkaar en de aanwezige leden. Oorspronkelijke
doelstelling was, om vooral (nieuwe) leden tijdens deze bijeenkomst te informeren over en te
enthousiasmeren voor de verschillende mogelijkheden om actief te zijn. Hoewel de
nieuwjaarsbijeenkomsten gezellig zijn, werd de oorspronkelijke doelstelling minder bereikt. Om
speciaal de nieuwe leden meer te informeren wordt met het team van de vogelherkenningscursus
gezocht naar de mogelijkheid om dit op een of andere wijze tijdens de cursus in te passen. Uiteraard
blijven de bijeenkomsten van de subgroep avifauna van belang om de onderlinge kennisuitwisseling
en ervaringen op het gebied van onderzoek en bescherming te bevorderen. De jaarlijkse
gezamenlijke activiteit van de leden van de excursiecommissie, de vogelherkenningscursus, de
commissie buitenlandse reizen, de barploeg, de vogelfotografiegroep, de redactie van Korhaan en de
lezingen is positief ontvangen. We willen hiermee de onderlinge verenigingsband verder versterken
en een enthousiasmerende gezamenlijke agenda maken. De uitgebreide verenigingsagenda bevat
niet alleen de excursies en het lezingen programma, maar ook alle andere activiteiten binnen de
VWG. Hier gaan we in 2017 mee door en hopen dat dit de aandacht bij alle leden, voor wat komen
gaat, blijft vergroten.
Vogelbelangen
Regelmatig komen vragen en meldingen bij onze vogelwerkgroep binnen van inwoners van het Gooi.
Dat zijn soms eenvoudige vragen voor advies over het ophangen van een nestkast. Waar mogelijk en
wenselijk willen we de mensen graag bijstaan met adviezen op basis van onze kennis over de vogels.
Daarnaast bereiken ons nogal eens verzoeken om ondersteuning bij het tegengaan van een
(ver)bouwplannen of plannen op gebied van de ruimtelijke ontwikkeling. Voor deze verzoeken
zoeken we de samenwerking met de Vrienden van het Gooi en andere groene groepen. Het gaat hier
meestal namelijk om meer, dan alleen het vogelbelang. De Vrienden van het Gooi zijn sterk in
ruimtelijke en juridische vraagstukken en onze kennis over vogels kan daarbij aanvullend heel nuttig
zijn. Onze inbreng is steeds op ad hoc basis en daarbij slagen we er in een aantal gevallen niet in om
(tijdig) leden te vinden, die hier wat in kunnen betekenen. Er is binnen onze vereniging nog geen
(werk)groep, die zich hier meer structureel mee bezighoudt en de genoemde vragen met de
vraagstellers kan opnemen. Als bestuur willen we initiatiefnemers graag ondersteunen bij het
opstarten van zo’n groep. Wie weet komt er in 2017 toch wat van de grond?
Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor behoud van de natuur en vogelbescherming is het van
groot belang dat de (jonge) mensen positieve ervaring en associaties hierbij opdoet. Want hier wordt
de kiem gelegd voor waardering. En mogelijk interesse om op andere momenten in het leven hier
meer actief iets mee te doen. Het betrekken van de jeugd bij Pagina 6 onze vogelwerkgroep is
wellicht te hoog gegrepen. Maar we denken dat we vanuit de vogelwerkgroep wel zouden kunnen
bijdragen aan initiatieven van anderen om natuur en de vogels dichter bij de jeugd te brengen.
Hiervoor is overleg gestart met de stichting Natuur en Milieu Educatie (NME). Wellicht biedt dit leden

van de vogelwerkgroep een mooie gelegenheid om concreet en afgebakend jonge mensen plezier
met natuur en vogels te laten ervaren. In 2017 zal dit concreter en hopelijk ook een mooie nieuwe
activiteit van onze VWG worden.
Ledenactiviteiten
De VWG heeft onder meer als doelstelling het bestuderen van vogels. Daarvoor organiseren we
gedurende het jaar veel activiteiten. Veel enthousiaste leden zetten zich er voor in om anderen
kennis bij te brengen en mooie ervaringen te laten opdoen. De ledenactiviteiten hebben ook tot doel
nieuwe leden kennis te laten maken met vogels kijken en de onderlinge band tussen de leden te
versterken. Sinds 2015 organiseren we een gezamenlijke activiteit voor allen die dit mogelijk maken.
Samen gaan zij op pad en maken na afloop het programma rond. Dat zal ook in 2017 weer worden
georganiseerd (in september).
Lezingen
Voor volgend jaar staan wederom 6 lezingen op de planning. Dit jaar zijn de lezingen in het kader van
het thema van het jubileumjaar, Vogels voor iedereen. Hierbij wordt met name aandacht besteed
aan stadsvogels of meer algemene soorten. Feiko Prins verzorgt de voorbereiding en programmering.
Contact: lezingen@vwggooi.nl
Dagexcursies
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.
In 2017 gaan we gemiddeld elke twee weken een excursie aanbieden. In het kader van het jubileum
zijn er gedurende het jaar openbare excursies. Het is een afwisseling van kijken in ons eigen
werkgebied en excursies naar verder weg gelegen bestemmingen. En van wandelen, fietsen of met
de auto op pad. De intussen traditionele nieuwjaarswandeling is de aftrap van een afwisselend
jaarprogramma.
Contact: programma@vwggooi.nl
Weekenden
In 2017 staan zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekendexcursie op het programma.
We gaan naar Zuid-Limburg (Epen) en in het najaar naar één van de eilanden (we zijn bezig met
Terschelling).
Contact: programma@vwggooi.nl
Buitenlandse reis
Voor de buitenlandse reizen neemt de commissie buitenland de voorbereiding voor zijn rekening. De
bestemming voor 2017 wordt - traditiegetrouw – bekend gemaakt op de reünie die in november
wordt georganiseerd.
Contact: buitenland@vwggooi.nl
Vogelherkenningscursus Al een groot aantal jaren wordt door de subgroep cursussen de succesvolle
vogelherkenningscursus georganiseerd in voor- en najaar, ook weer in 2017. In een combinatie van
lezingavonden en excursies in het veld worden beginnende vogelaars voor de rest van hun leven
besmet met het “vogelvirus”. Alle cursisten worden bij inschrijving direct ook lid van VWG.
Contact: cursussen@vwwggooi.nl

Verdiepingscursus
In 2016 is voor het eerst een verdiepingscursus aangeboden. De positieve reacties en de grote
opkomst hebben geleid tot het voornemen een tweede ronde te organiseren. De formule blijft gelijk:
6 avonden verspreid over het jaar waarop steeds een andere lastige soortgroep zal worden
behandeld. In deze tweede ronde komen andere soortgroepen aan de orde dan in de eerste ronde.
Elke soortgroep krijgt een eigen toegespitste excursie.
Contact: programma@vwggooi.nl
Fotogroep
In 2017 staan avondbijeenkomsten gepland voor het uitwisselen van foto’s en kennis in het
bewerken van foto’s. Bovendien zullen een aantal excursies worden georganiseerd. Tijdens de
jubileum feestavond op 1 februari worden de winnaars van de jubileum fotowedstrijd bekend
gemaakt en op 20 april is de opening van de jubileum foto tentoonstelling in het gemeentehuis in
Eemnes die tot eind mei zal duren. Voor meer informatie kun je terecht op de website) of door een
bericht te sturen aan fotografie@vwggooi.nl
Kosten en opbrengsten
Leden betalen contributie en hebben daarvoor onder andere ook recht op gratis deelname aan de
ledenactiviteiten, voor zover hier geen speciale kosten voor hoeven te worden gemaakt. De kosten
van de weekends en de buitenlandse reis worden verrekend met de deelnemers. De
vogelherkenningscursus kost nieuwe leden een bedrag van €45 (voor bestaande leden is het € 25).
Deelname aan de verdiepingscursus (alleen voor leden) kost €30.
Communicatie
PR
Boven aan onze wensenlijst staat het genereren van gratis publiciteit voor de vogelwerkgroep en
haar geledingen. Door middel van artikelen in kranten en tijdschriften waarin onze naam,
werkzaamheden en de website van de vereniging genoemd worden. Er zijn diverse kansen die de
aanleiding zijn om gratis publiciteit te verkrijgen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld onze
jubileumviering, de verschijning van het jubileumboek, fototentoonstellingen, etc.
Website
De vernieuwde website trok al veel bezoekers. Het aantal mogelijkheden op de website is groot en
biedt iedereen wel iets van zijn gading. De website zal ook in 2017 actueel gehouden worden door
Dirk Prop. Dirk kan niet zonder de input vanuit de geledingen. Ook de nieuwsbrief voldoet aan de
behoefte van leden om actueel op de hoogte gehouden te worden van verenigingsnieuws. In 2017
zullen we trachten meer structuur in de opbouw en Pagina 8 redactie van de nieuwsbrief te brengen.
We zijn op zoek naar een redacteur/trice die de nieuwsbrief onder zijn of haar hoede wil nemen.
Egbert Leijdekker zal voor de verzending zorg blijven dragen.
Contact: communicatie@vwggooi.nl
Korhaan
We zijn overgegaan naar een 4 maal per jaar verschijnende Korhaan geheel in kleurendruk en in een
semi geautomatiseerde opmaak. De eerste nummers zijn met vallen en opstaan tot stand gekomen.
Om een en ander nog beter te laten verlopen zijn we dringend op zoek naar een opmaakredacteur
die de opmaak via een eenvoudig systeem voor zijn of haar rekening wil nemen. Voor 2017 zijn er
plannen om onze lezers hun mening over inhoud en opmaak van de Korhaan te vragen. Deze vragen
zullen deel uit gaan maken van een algemene verenigingsenquête.
Contact: korhaan@vwggooi.nl

Promotiekraam
De promotiekraam staat in 2017 nog steeds onder de hoede van Nel Huese. Zij biedt een uitgebreid
assortiment en zal ook in 2017 weer deelnemen aan allerlei evenementen en acte de presence geven
tijdens de Algemene Ledenvergadering en een cursusavond. De groep medewerkers die de stand
bemensen zullen de “kijkers” en “kopers” aan de stand ook in 2017 weer proberen allerlei producten
en onze vereniging “te verkopen”.
Voelt u er iets voor om in een klein team de verkoop en pr van onze vereniging via de kraam nog
meer gezicht te geven, meld je dan aan via communicatie@vwggooi.nl
Diversen
De welkomstbrochure die aan ieder nieuw lid wordt verstrekt zal in 2017 aangepast worden aan de
tijd, zowel redactioneel als lay-out technisch. Twee presentatie banners die bij allerlei gelegenheden
ingezet kunnen gaan worden zullen in 2017 ter beschikking komen van alle werkgroepen. Op deze
banners maken we op een kleurrijke manier reclame voor de werkgroepen binnen de VWG.
Avifauna
Algemeen
In september kwamen de coördinatoren van de werkgroepen als gebruikelijk bijeen in het kader van
de Subgroep Avifauna. Tijdens deze bijeenkomst wordt teruggekeken op het afgelopen jaar, worden
plannen ontwikkeld voor de toekomst maar vooral ook levendig gediscussieerd over allerlei
onderwerpen rond onze Gooise vogels. Hoe staat het ervoor met de weidevogels, ijsvogels,
zwaluwen, roofvogels enz.? Wat kan er nog meer worden gedaan.
Ook wordt er een Vogel van het Jaar voor het Gooi gekozen tijdens deze avond. Besloten is voor
2017 extra aandacht te geven aan de gierzwaluw. Dick Jonkers en Paul van der Poel hebben aan
gegeven dat verder te willen uitwerken. Waarbij men ook de cursisten van de vogelcursus zou willen
inschakelen.
Op de Westerheide werden dit jaar in het broedseizoen weer nachtzwaluwen waargenomen! Het
lijkt er op dat deze interessante soort zich na jaren weer in het Gooi vestigt. In het voorjaar zal een
oproep worden gedaan om een nachtzwaluwgroep op te zetten die zich zou moeten bezighouden.
Belangstellenden kunnen zich natuurlijk nu ook al melden via avifauna@vwggooi.nl
Onze vernieuwde website loopt goed ook als het gaat om avifaunazaken. Het is de bedoeling het
komend jaar alle Korhanen –met een enorme schat aan gegevens over onze Gooise vogels- als PDF
op de website te zetten.
Veel werkgroepen zullen het komend jaar activiteiten ontwikkelen in het kader van ons 50- jarig
jubileum. Naast deze activiteiten en het reguliere werk volgen hieronder nog een aantal extra
aandachtspunten.
Weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied
Zoals al in het vorig jaarplan aangegeven is het vergoedingenstelsel voor boeren voor het
beschermen van weidevogels drastisch veranderd. Boeren moeten veel meer doen en dat komt voor
een groot deel op onze vrijwilligers neer (waar de boeren ons dan weer een kostenvergoeding voor
geven). Het gaat daarbij niet alleen om concrete bescherming van nesten e.d. maar ook om veel
administratieve werkzaamheden. Ook wordt er in 2017 in overleg met de betreffende boeren,
gezocht naar mogelijkheden om voor de gebieden die in het nieuwe stelsel niet meer voor een
vergoeding in aanmerking komen een oplossing te vinden. Het gaat daarbij om ca. 1/3 van de

oorspronkelijk door ons beschermde percelen. Er is altijd behoefte aan nieuwe gemotiveerde
vrijwilligers!
Contact: g.bieshaar1@kpnplanet.nl
IJsvogelwerkgroep
Dankzij drie opeenvolgende zachte winters zijn er meer ijsvogels dan ooit in de regio. Daar zijn we
natuurlijk heel blij over omdat dit succes mede te danken is aan de grote inzet van de
IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek. In 2017 zal de werkgroep zich weer inzetten voor de
volgende activiteiten:
- Doorgaan met onderhoud en monitoren van bestaande ijsvogelwanden.
- Waar gewenst en mogelijk nieuwe broedplaatsen maken.
- Inwerken van nieuwe vrijwilligers bij onderhoud en monitoring.
- Organiseren van de jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep voor leden en belangstellenden.
Het onderhouden van het netwerk met circa 300 contactadressen in de regio blijft van groot belang.
Jaarlijks levert dat een aantal belangrijke ijsvogelwaarnemingen op die op de site van de VWG gezet
worden.
In de regio worden jaarlijks veel ijsvogel territoria vastgesteld; locaties waar de juiste broedplek dus
niet bekend is. In 2017 wordt een experiment gedaan om waarnemers te vragen een locatie te
adopteren en zo op een eenvoudiger wijze aan informatie te komen.
Nadere informatie over de IJsvogelwerkgroep bij de coördinator Jelle Harder (jelleharder@hetnet.nl)
Werkgroep broedvogelinventarisaties
De werkgroep broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 30 verschillende gebieden zijn de
afgelopen jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke
broedvogelpopulatie in ons werkgebied. In 2016 hebben we weer verschillende
broedvogelinventarisaties uitgevoerd in ons werkgebied: Wester- en Bussummerheide,
Loenderveense Plas en de buitenplaatsen Jagtlust, Land & Bosch en Schoonoord en de vogeleilandjes
bij de haven van Huizen.
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 2017 gaan we Pagina 10 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 vierde 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.
Van Waternet ontvangen we een onkostenvergoeding voor onze inspanningen op en rond de
waterleidingplas. De tellers die hieraan meewerken krijgen een vergoeding voor de reiskosten. Het
restant van ca €1.300 komt ten goede aan de vereniging. Voor andere inventarisaties zijn geen
inkomsten of uitgaven begroot
Nestkastonderzoek
Van belang te melden dat het bij de actieve groep die zich bezig houdt met het nestkastonderzoek
niet alleen gaat om het ringen en onderzoeken in engere zin maar ook om het onderhouden,
vernieuwen en uitbreiden van het nestkastenbestand. Wie daar belangstelling voor heeft kan zich
melden bij Ronald Beskers: nestkastonderzoek@vwggooi.nl

Steenuilen
In het westen van ons werkgebied zijn voor de steenuil nieuwe kasten opgehangen. Het streven is
om in de komende jaren zo’n twintig kasten beschikbaar te hebben.
Tuinvogelonderzoek
Aangezien er de laatste tijd erg veel aandacht is voor dit onderwerp vanuit Vogelbescherming en
SOVON en de belangstelling onder onze eigen leden sterk is afgenomen heeft de coördinator
besloten om na 25 jaar met de tuinvogeltellingen te stoppen. Er blijven mogelijkheden om mee te
doen met tuinvogeltellen maar dan vanuit de genoemde landelijke organisaties.
Digitaliseren waarnemingskaartjes
Alle leden worden voor 2017 weer opgeroepen een bijdrage te leveren aan het digitaal invoeren van
de in ons archief opgenomen waarnemingskaartjes. Er is al een stevige slag gemaakt, we zitten
ongeveer op de helft met het invoeren. Maar omdat het om enige tienduizenden kaartjes gaat, moet
er nog een flinke slag gemaakt worden! Meldt u dus aan bij Folkert de Boer
(folkertdeboer@gmail.com) of Huub Casander (secretaris@vwggooi.nl) !

