Jaarplan VWG 2018
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 groepen 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 groepen. 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. Ook 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 groepen zijn de vitale kernen van de vereniging. In de groepen vindt de
afstemming plaats over de vele initiatieven en werkzaamheden die namens de VWG worden
ontplooid. De groepen 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 groepen
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 groepen en de leden die daarin actief
zijn vooral mogelijk te maken. In de eerste plaats vertegenwoordigt het bestuur de vereniging,
ook naar de groepen, met financiële middelen, met de juridische rechtspersoon en met
ledenaanwas. Er is daarbij geen echt vereniging breed inhoudelijk 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 groepen. 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 groepen 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 2018 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
huishoudelijk regelement moet bij de tijd worden gebracht. We zullen dat de komende
maanden gereed maken voor besluitvorming.

Verenigingsadministratie
Met het aangekondigde vertrek van Egbert Leijdekker als penningmeester werden we
geconfronteerd met het gegeven, dat er geen belangstelling is bij vrijwilligers om dit brede
pakket aan taken uit te voeren. Een probleem waar veel verenigingen mee te kampen hebben.
De financiële administratie van een vereniging is een bedrijf kritische activiteit. Continuïteit van
deze activiteit is van eminent belang voor het functioneren van onze vereniging. Op basis van
gesprekken met verschillende deskundige leden en hun adviezen willen we de taken van de
penningmeester (bestuur, boekhouding, ledenadministratie e.d.) opknippen in verschillende
deeltaken. Hierbij hebben we ook onderzocht of het mogelijk is, om boekhoudkundige taken
extern uit te besteden. Op het moment van schrijven van dit jaarplan is duidelijk geworden dat
Egbert bereid is om nog maximaal 1 jaar in de functie van penningmeester te willen doorgaan.
Dit geeft de vereniging de ruimte om te werken aan een goede toekomstbestendige oplossing.
Het bestuur zal hiervoor advies inwinnen bij deskundigen buiten het bestuur en op basis
daarvan in de loop van 2018 besluiten nemen over de toekomstige inrichting en uitvoering van
de administratie.. Doel is om in de toekomst continuïteit beter te borgen. We verwachten dat
we dan tijdens de ALV van maart 2019 Egbert uit kunnen zwaaien als penningmeester en
tegelijkertijd een goed georganiseerde en bezette opvolging voor dit bedrijfskritische
onderdeel van de vereniging geregeld hebben.

Ontmoeten en onderlinge banden versterken
We starten in 2018 met een nieuwjaarsbijeenkomst en zullen daarna evalueren, of en op welke
wijze we hier de komende jaren invulling aan willen geven. Om speciaal de nieuwe leden meer
te informeren gezocht naar de mogelijkheid om beter vorm te geven.
Uiteraard blijven de bijeenkomsten van de groep avifauna van belang om de onderlinge
kennisuitwisseling en ervaringen op het gebied van onderzoek en bescherming te bevorderen.
We willen verder met het versterken van de onderlinge verenigingsband 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 2018 mee door en hopen
dat dit de aandacht bij alle leden, voor wat komen gaat, blijft vergroten.

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 onze
vogelwerkgroep is wellicht te hoog gegrepen. Maar we denken dat we vanuit de
vogelwerkgroep wel kunnen bijdragen aan initiatieven van anderen om natuur en de vogels
dichter bij de jeugd te brengen. Hiervoor is in 2017 het jubileumproject gestart samen met de
stichting Natuur en Milieu Educatie (NME). In voorjaar 2018 starten de “lessen” in maar liefst
55 klassen. We hopen dat dit project de scholen en de vrijwilligers veel plezier en energie gaat
geven en dat we hiermee de liefde en passie voor vogels en natuur in de harten van de jonge
mensen krijgen.

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
hoe 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 2018 toch wat van de grond?

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 2018 weer worden georganiseerd
(in september).

Lezingen
Voor 2018 staan 7 lezingen op de planning. 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. Zeker
voor startende vogelaars zijn de excursies een bron van nieuwe kennis. In 2017 gaan we gemiddeld
elke twee weken een excursie aanbieden. 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 Drenthe in het voorjaar en naar Texel in het najaar. Contact: programma@vwggooi.nl.

Buitenlandse reis
De Commissie Buitenland bereidt elk jaar een achtdaagse vogel-reis naar het buitenland voor. In 2018
gaat de reis naar Estland. Elk jaar wordt er in november een reünie gehouden waar traditiegetrouw de
bestemming van de reis van het volgende jaar bekend wordt gemaakt. Contact: buitenland@vwggooi.nl

Vogelherkenningscursus
Al een groot aantal jaren wordt door de groep cursussen de succesvolle vogelherkenningscursus
georganiseerd in voor- en najaar, ook weer in 2018. 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. De vraag blijft hoe wij de nieuwe leden die de
Vogelherkenningscursus 1 en 2 hebben gevolgd binden aan de VWG. De drempel, om uit eigen
beweging met een excursie mee te gaan, is vaak te hoog. Guus van de Poel heeft het cursusteam
medio 2017 verlaten omdat hij verhuisde naar Zoetermeer. Contact: cursussen@vwwggooi.nl.

Verdiepingscursus
In 2016 is voor het eerst een verdiepingscursus aangeboden. De positieve reacties en de grote opkomst
hebben geleid een tweede ronde in 2017. Ook in 2018 zal er een verdiepingscursus komen. De formule
blijft gelijk: 6 avonden verspreid over het jaar waarop steeds een andere lastige soortgroep zal worden
behandeld. In deze derde ronde komen weer andere determinatievraagstukken aan de orde. Contact:
programma@vwggooi.nl.

Fotogroep
In 2018 staan circa 7 avondbijeenkomsten gepland voor het uitwisselen van foto’s en kennis in het
bewerken van foto’s. Bovendien zullen een zevental excursies worden georganiseerd. 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
Ook in 2018 is één van de speerpunten het genereren van gratis publiciteit voor de vogelwerkgroep en
haar geledingen. We proberen gratis redactionele artikelen in kranten en tijdschriften te laten
publiceren. Natuurlijk, 2018 is geen jubileumjaar met volop kansen voor gratis publiciteit. Maar ook
2018 zal ongetwijfeld weer allerlei kansen bieden om gratis publiciteit te verkrijgen. Mogelijkheden zijn
bijvoorbeeld excursies, ons scholenpakket, fototentoonstellingen, lezingen, etc.

Website
Onze goed bezochte website www.vwggooi.nl zal ook in 2018 actueel gehouden worden door Dirk
Prop. Wij vragen u allen om Dirk regelmatig te blijven voorzien van de input vanuit de geledingen. Dirk
zal op zijn vertrouwde wijze uw informatie via de website onder de aandacht van alle website bezoekers
blijven brengen.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief heeft een nieuwe hoofdredacteur. Paul Keuning heeft zich bereid verklaard deze taak
over te nemen van Egbert Leijdekker. De nieuwsbrief is bij uitstek het medium om onze leden actueel
op de hoogte te houden van verenigingsnieuws. In 2018 zal de nieuwsbrief op een regelmatige basis
verschijnen en zullen we trachten meer structuur in de opbouw en redactie van de nieuwsbrief te
brengen. Natuurlijk zal incidenteel, als het nieuws er om vraagt, van de regelmatige verschijning worden
afgeweken. Contact: nieuwsbrief@vwggooi.nl.

Korhaan
In 2018 zal ons verenigingsorgaan, de Korhaan weer 4 maal geheel in Full Colour verschijnen. Voor
2018 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. De Korhaan “leeft”
van de bijdragen in artikelen en foto’s van onze leden. Dus schroom niet als u via een artikel iets aan
de leden wilt laten weten. Of als u een heel bijzondere foto hebt gemaakt en die met ons wilt delen.
Contact: korhaan@vwggooi.nl.

Promotiekraam
De promotiekraam onder de hoede van Nel Huese biedt een uitgebreid en regelmatig aangepast
assortiment en zal ook in 2018 weer deelnemen aan allerlei evenementen en acte de presence geven
tijdens de Algemene Ledenvergadering en een cursusavond. De actieve groep medewerkers/sters die
de stand bemensen zullen in 2018 hun bezoekers weer allerlei producten tonen en mogelijk verkopen.
Maar ook zeker iets over onze werkgroep vertellen en de bezoekers proberen lid te maken van onze
actieve werkgroep.
Contact: communicatie@vwggooi.nl

Diversen
De nieuwe aangepaste welkomstbrochure, die aan ieder nieuw lid wordt verstrekt, is gereed. Ook is er
een nieuwe folder beschikbaar over de werkgroep. Deze folder vervangt de “oude“ twee folders over
de werkgroep en de cursussen. Voor 2018 wijzen wij u, misschien ten overvloede, op de
beschikbaarheid van twee presentatie banners en 2 beachvlaggen met het vwggooi logo die bij allerlei
gelegenheden ingezet kunnen gaan worden. Op deze banners staat op een kleurrijke manier de hele
structuur van de werkgroepen binnen de VWG. De banners en vlaggen liggen in de infoschuur en zijn
via groep communicatie te lenen.

Avifauna
Algemeen
In september kwamen de coördinatoren van de werkgroepen als gebruikelijk bijeen in het kader van
de groep 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.
Belangstellenden kunnen zich natuurlijk melden via avifauna@vwggooi.nl.

Eempoldertellingen
In 2018 zetten we onze tellingen op de oude voet door. Het is de bedoeling dat in elke Korhaan weer
een bijdrage over de Eempoldertellingen zal verschijnen.

Weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied
Boeren, die vergoedingen ontvangen voor weidevogelbescherming, zullen ons een redelijke
kostenvergoeding geven. In principe is € 5, - per beschermde hectare afgesproken, hopelijk voldoende
om onze kosten te blijven dekken. De vergoedingen aan de boeren zijn rigoureus veranderd. Boeren
moeten veel meer doen; dat komt voor een groot deel neer op onze groep. Wij moeten ook veel meer
administreren e.d. Voor grote delen van onze polder worden geen vergoedingen meer gegeven; daarin
liggen wel ongeveer meer dan een derde van oorspronkelijk door ons beschermde percelen. Wij zullen
ook dit jaar voor de boeren, die onze hulp wel willen, blijven zoeken en beschermen. Die boeren zal
gevraagd worden of ze ons toch een bijdrage in onze kosten willen geven.
Hieronder volgt, wat als ‘rechtvaardiging’ van onze te maken uitgaven kan gelden:
Doelstelling algemeen: een optimale weidevogelbescherming in ons gebied
Leerervaring: zoals gezegd zijn met ingang van 2016 de vergoedingen aan de boeren op een andere
leest geschoeid. Er zal ook dit jaar intensief worden onderhandeld met de betrokken boeren,
organisaties en de overheden over de af te spreken maatregelen en de daarvoor te geven
vergoedingen; dit is altijd een moeizaam proces geweest, met tot nu toe voor de boeren een redelijk
goede afloop. Gert Bieshaar is namens de weidevogelbeschermers hierbij betrokken. We hopen en
vertrouwen, dat onze boeren gemotiveerd mee blijven doen.
De provincies hebben in 2015 bezuinigd. Landschap Erfgoed Utrecht is “uitgekleed”; wij kunnen met
deze organisatie nog steeds goed de bocht door. Goede beschermers kunnen we altijd gebruiken.
Doelstelling voor de komen periode: verder verbeteren van de relatie met de boeren; ze spreken
ons nog wel eens aan op zaken, waar we geen invloed op hebben. Blijven werken aan begeleiding van
‘perspectief-biedende’ vrijwilligers, door ze mee te laten lopen met de ‘goeien’.
Middelen: er is maar een beperkt aantal vrijwilligers, dat verantwoording wil dragen voor een stukje
organisatie / administratie; veel komt dus neer op de coördinatoren, vooral op Gert.
We hebben er nog steeds plezier in en gaan vol goede moed verder.

IJsvogelwerkgroep
Het aantal ijsvogelbroedparen in de regio bleef in 2017 onverminderd hoog. Dat willen we in 2018 graag
zo houden, maar we zijn natuurlijk afhankelijk van de winter.
De activiteiten van de werkgroep worden voortgezet als in 2017:
- 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 in februari 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 o.a. op de site van de VWG
gezet worden.
Naast de broedgevallen bij de ijsvogelwanden worden In de regio jaarlijks veel ijsvogelterritoria
vastgesteld; locaties waar de juiste broedplek dus niet bekend is. Het experiment om waarnemers te

vragen een locatie te adopteren en zo op een eenvoudige wijze aan informatie te komen wordt in 2018
voortgezet.
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 2018 hopen we de volgende gebieden te inventariseren: Hilversumse
Meent/Naardermeer, Naarder Meent, Loenderveense waterleidingplas, Laapershei, Vuntus en
Sijsjesberg/IJzerenveld
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 2018 gaan we hier mee verder.
Traditioneel houden we in november of december een bijeenkomst waar we de resultaten van de
inventarisaties presenteren en vooruitblikken op het volgend jaar.
Contact: broedvogels@vwggooi.nl

Nestkastonderzoek
Een deel van het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het
uitbreiden van het nestkasten bestand.
Er zijn veranderingen met betrekking tot de coördinatie van onze werkgroep, ik wil wat minder gaan
doen en er zijn wat mensen opgestaan om taken van mij over te nemen zoals het maken en repareren
van nestkasten.
Ik ben op zoek naar een ruimte waar we wat kunnen knutselen maar ik heb nog niets kunnen vinden.
Als we een ruimte gevonden hebben of een andere oplossing mogelijk blijkt dan hebben we
gereedschap, hout en onderdelen en verf nodig.
Wie een mogelijk onderkomen heeft of weet kan zich melden bij Ronald Beskers:
nestkastonderzoek@vwggooi.nl.

Steenuilen
Na jarenlange inspanning zonder resultaten is het de vraag of we hiermee moeten doorgaan.

Digitaliseren waarnemingskaartjes
Alle leden die nog in het bezit zijn van niet ingevoerde waarnemingskaartjes worden verzocht dit zo
snel mogelijk te doen, zodat we het project in 2018 kunnen afsluiten met een mooi rapport. Coördinatie:
Folkert de Boer (folkertdeboer@gmail.com) en Huub Casander (secretaris@vwggooi.nl)

