Algemene Ledenvergadering VWG 21 maart 2019
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken op donderdag 21 maart 2019 in de
Infoschuur ’t Gooi (Naarderweg 103-A, Hilversum)
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Na de pauze zal de zwaluwengroep een presentatie geven over gierzwaluwen

De agenda voor de ledenvergadering luidt als volgt:
1.

Opening en mededelingen bestuur

2.

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018

3.

Algemeen Jaarverslag 2018

4.

Financieel Jaarverslag 2018

5.

Verslag Kascommissie
Wordt uitgebracht tijdens de vergadering

6.

Decharge bestuur

7.

Benoeming nieuw lid kascommissie.

8.

Jaarplan 2019

9.

Begroting 2019

10.

Bestuurssamenstelling en –verkiezing
- Ledenactiviteiten: Wouter Rohde is aftredend en herkiesbaar
- Communicatie: Ton van den Oudenalder is aftredend en herkiesbaar
- Penningmeester: Egbert Leijdekker is aftredend.
Het bestuur stelt Niek Wieringa voor als kandidaat
- Onderzoek en bescherming: vacant
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij een van de
bestuursleden.

11.

Dineke Sluijters Vogelfonds
- Projecten: De ALV wordt, overeenkomstig het advies van de commissie, gevraagd om in te
stemmen met de eventueel ingebrachte projecten.

12.

Rondvraag en sluiting

P.S. Alle stukken staan uiterlijk 1 maart 2019 op de website: www.vwggooi.nl. => vereniging =>
verenigingsverslagen

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 15 maart 2018 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Piet Spoorenberg, Egbert Leijdekker, Wouter Rohde,
Ton van den Oudenalder en Huub Casander.
38 volgens presentielijst,
3 afmeldingen (Dick Jonkers, Hillie Hep, Antje van Slooten)

1. Opening en mededelingen van het bestuur
- De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen, inclusief de aanwezige
ereleden, van harte welkom.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2017.
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
3. Algemeen jaarverslag 2017:
- Wordt door de vergadering goedgekeurd.
4. Financieel jaarverslag 2017:
- Positief of negatief resultaat van nog lopende jubileumprojecten zullen ten laste komen van de algemene
middelen.
- Paul Keuning vraagt of het vervallen project dia’s digitaliseren opnieuw mag worden ingediend.
Antw: Voor dat project heeft de adviescommissie aan de aanvrager verzocht om nadere gegevens
(criteria waaraan een persoonlijk archief moet voldoen om gedigitaliseerd te worden) en is wachtende.
- Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie:
- Uit naam van de commissie spreekt Ton ten Velthuis. De kascommissie heeft haar controle uitgevoerd en
alles voortreffelijk en in orde bevonden. Men spreekt haar complimenten uit voor de door de
penningmeester uitgevoerde werkzaamheden. De commissie beveelt de vergadering aan om decharge te
verlenen.
6. Decharge bestuur:
- De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Benoeming nieuw lid kascommissie:
- Rien Rense meldt zich aan om zitting te nemen. De vergadering stemt hiermee in.
- De voorzitter bedankt de aftredende Jaap Bikker voor zijn inzet.
8. Begroting 2018: Wordt door de vergadering goedgekeurd.
9. Jaarplan 2018:
- Evert Constandse vindt één nieuwsbrief per maand te weinig.
Antw: Meerdere uitgaven is een belasting voor de redactie, maar er zal worden nagegaan op welke wijze
een andere frequentie haalbaar/wenselijk is.
- Engbert van Oort: Waarom denkt de steenuilengroep aan opheffen nadat ze vorig jaar vanuit het
Dineke Sluijters Vogelfonds 10 kasten hebben aangeschaft?
Antw: Dat zal Engbert zelf aan de steenuilengroep moeten vragen.
10. Bestuurssamenstelling en -verkiezing:
- Piet Spoorenberg en Huub Casander worden door de leden herkozen.
- Egbert Leijdekker wordt voor één jaar door de leden herkozen.
- Toelichting: Kees Lindenburg had aangegeven wel de taak van penningmeester over te willen nemen,
maar niet de boekhouding en ledenadministratie. Omdat we hiervoor geen oplossing konden vinden ,
heeft Egbert aangegeven nog een jaar herkiesbaar te zijn. Hiermee wordt gelegenheid gecreëerd om
een oplossing voor d toekomst te ontwikkelen.

-

Om de functie van penningmeester in de toekomst minder omvangrijk te maken, gaat een commissie
het bestuur komende maanden adviseren hoe de taken van de penningmeester kunnen worden
opgesplitst en verdeeld over meerdere vrijwilligers..
Deze werkwijze wordt bij acclamatie goedgekeurd.

11. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Projecten:
- Nr. 37: Twee ijsvogelwanden ten bedrage van € 378,10 wordt goedgekeurd.
- Nr. 38: Geolocatoronderzoek ten bedrage van € 6195,- wordt goedgekeurd.
- Ton ten Velthuis: Waarom kwamen de aangeschafte tablets voor het broedvogelonderzoek niet ten
laste van het fonds.
Antw: Het bestuur heeft in dit geval gemeend, dat het gebruik van tablets als onderdeel van normale
werkzaamheden van de werkgroep beschouwd mogen worden. En daarom ten laste komen van de
normale begroting.
- Werking Dineke Sluijters Vogelfonds:
- Onderstaande aanpassingen van het huishoudelijk reglement worden door de vergadering goedgekeurd:
- Artikel 11, sub 5: In gang zetten project na goedkeuring..
- Artikel 11, sub 10: Geen bestuurslid in de commissie.
- Artikel 11, sub 11: Zittingsperiode 3x3 jaar, met uitzondering van Joost Dijkstra die elke 3 jaar mag
worden herbenoemd.
- Benoeming nieuw commissielid:

- De voordracht van Rien Rense wordt door de vergadering goedgekeurd.
- Leden treden zoveel mogelijk gefaseerd uit, om zoveel mogelijk continuïteit te bewaken.
13. Rondvraag en sluiting:
- Mieke Pieren bedankt de fotogroep voor het aanleveren van foto’s voor de cursusgroep.
- Mieke Pieren vraagt waarom de groepen geen ledenlijst mogen hebben.
Antw: In verband met wettelijke regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) wil het
bestuur beleid hiervoor maken en geeft hier over een paar maanden duidelijkheid in.
- Dirk Prop: Komt er een enquête onder de leden?
Antw: Het bestuur had dit, in verband met het jubileumjaar, uitgesteld en gaat hier dit jaar mee aan de
slag..
Hugo Weenen stelt voor om alle groepen hier hun inbreng te laten doen.
- Engbert van Oort vraagt of het bestuur zich alsnog aan de vergadering wil voorstellen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering en dankt alle aanwezigen en de catering voor hun inzet vanavond.

Vervolgens doet Hilde Veenstra kort verslag over het jubileum-schoolproject.
Na de pauze neemt Christian Brinkman ons mee in het wel en wee van het ringstation.

Jaarverslag VWG 2018
1. Bestuur
Bestuurssamenstelling
Het bestuur was begin 2018 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Piet Spoorenberg vanaf 28 maart 2013
Secretaris
Huub Casander vanaf 28 november 2013
Penningmeester
Egbert Leijdekker tot 8 oktober 2018
Wnd penningmeester
Huub Casander vanaf 8 oktober 2013
Onderzoek en bescherming Vacant
Ledenactiviteiten
Wouter Rohde vanaf 28 maart 2013
Communicatie
Ton van den Oudenalder vanaf 12 november 2015
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.

Verenigingsadministratie
We begonnen 2018 met de grote uitdaging om een opvolging te vinden voor Egbert Leijdekker
die jarenlang de taken van penningmeester, boekhouder en ledenadministratie jarenlang heeft
uitgevoerd. Een commissie bestaande uit Izaak Hilhorst, Wobbe Kijlstra en Albert van Gulijk
adviseerde het bestuur over de opdeling van de taken en leverde daarbij zelfs ook de
wervende vacature teksten. Dit leverde eind 2018 het mooie resultaat, dat met de start van
2019 de ledenadministratie wordt verzorgd door Pieternel Vlasblom en de boekhouding door
Gabe Langhout. En als de algemene ledenvergadering in maart ermee instemt, dan zal de
functie van penningmeester ingevuld worden door Niek Wieringa. Inmiddels is Egbert
teruggetreden als bestuurslid en penningmeester. De rol van penningmeester wordt tot de ALV
van maart waargenomen door onze secretaris Huub Casander. De taken van
ledenadministratie en boekhouding zijn eind december door Egbert overgedragen. We zijn als
bestuur bijzonder blij en dankbaar, dat er met dit enthousiaste team een mooie en
toekomstbestendige invulling is gekomen voor deze cruciale taken. En kunnen we Egbert vol
dankbaarheid een mooie toekomst als niet-penningmeester toewensen.

Ontmoeten en onderlinge banden versterken
Om speciaal de nieuwe leden meer te informeren is met het team van de
vogelherkenningscursus geëxperimenteerd met mogelijkheid om dit op een of andere wijze
tijdens de cursus in te passen. Dit heeft ideeën opgeleverd over de wijze waarop we dit hoe
we dit in de komende tijd kunnen invullen.
Uiteraard blijven de bijeenkomsten van de groep onderzoek en bescherming (voorheen
subgroep avifauna) van belang om de onderlinge kennisuitwisseling en ervaringen op het
gebied van onderzoek en bescherming te bevorderen. We zijn dan ook bijzonder verheugd dat
Anco Driessen bereid is om de coördinatie hiervan op te pakken..
De uitgebreide verenigingsagenda bevatte in 2018 naast de excursies en het lezingen
programma, ook de meeste andere activiteiten binnen de VWG. Hier gaan we in 2019 mee
door en hopen dat dit de aandacht bij alle leden, voor wat komen gaat, blijft vergroten.
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Vogelbelangen
Al jaren leeft de wens, om op het natuur / vogelbescherming werk meer coördinatie en
continuïteit tot stand te brengen. Hierbij wordt vooral gedacht aan een groep leden rond dit
thema, maar dat is blijkt tot op heden nog niet haalbaar gebleken.
Desondanks wordt er door onze vogelwerkgroep veel gedaan aan vogelbeschermingswerk.
Veel van het onderzoekswerk van de groepen binnen onderzoek en bescherming (Eempolderen watervogeltellingen, broedvogel inventarisaties, roofvogel, ijsvogel, zwaluwen, nestkasten
en vogelringprojecten) leveren belangrijke gegevens en kennis op, die voor de bescherming
van de vogels onontbeerlijk is.
Daarnaast wordt ook direct aan soortbescherming gedaan door bijvoorbeeld het creëren en
onderhouden van nestgelegenheid voor ijsvogels en zwaluwen (boeren-, huis-, oever- en
gierzwaluwen) en nestkastbroeders
Maar ook meer gebiedsgericht wordt het nodige al gedaan. In de Eempolders wordt door een
grote groep weidevogelbeschermers samen met boeren en natuurmonumenten in een goede
gebiedsgerichte samenwerking gepoogd de teloorgang van weidevogels om te keren.
In de natuurgebieden zijn we als vogelwerkgroep actief bezig met de plannen in en rond het
Eemmeer (Dode Hond), Het voorland bij de Stichtse brug (“Blaricum aan Zee”), plannen voor
een buitenhaven in Muiden en het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (waaronder een
mogelijke vaarroute door de Loenderveense plas) en recent de plannen voor verbreden en
verleggen van de N201. In deze vraagstukken werken we als vogelwerkgroep waar mogelijk
samen met Vrienden van het Gooi en andere natuurorganisaties. 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.
Daarnaast komen nogal eens vragen en meldingen bij onze vogelwerkgroep binnen voor
advies over het ophangen van een nestkast, aantasting van vogelbelangen in een woonwijk,
stadspark of buitengebied. Waar mogelijk en wenselijk willen kunnen we de mensen ad hoc
bijstaan met adviezen op basis van onze kennis over de vogels. 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 2019 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 (jonge) mensen positieve ervaring en associaties hierbij opdoen.
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 was in 2017 het jubileumproject gestart samen met
de stichting Natuur en Milieu Educatie (NME). Met als resultaat dat een grote groep van
enthousiaste leden in voorjaar 2018 in maar liefst 55 klassen de “lessen” over het
“vogelrestaurant” hebben verzorgd.
Belangrijk is, dat we zich een enthousiaste groep leden nu hebben, die hier mee aan de slag
willen. Hopelijk levert dit continuïteit op naar de komende jaren met meer activiteiten met de
jeugd in het onderwijs
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Van goed naar beter
Na een geslaagd jubileumjaar, leek het ons als bestuur een goed moment om ons eens te
bezinnen op het wel en wee van onze vereniging. We zijn daarvoor gestart met een gesprek
in het bestuur over wat we goed vinden gaan en wat er mogelijk (nog) beter zou kunnen. Onze
bevindingen hebben we opgeschreven en met deze notitie zijn we het gesprek aangegaan met
de coördinatoren van de alle actieve groepen binnen de vereniging. Deze gesprekken waren
enthousiasmerend en leverden veel bruikbare ideeën op, waar we als vereniging de komende
jaren mee aan de slag kunnen. Deels zijn deze ook al opgenomen in het jaarplan 2019.

Financieel
Zoals in het financieel jaarverslag verwoord, was in de begroting voorzien dat we het jaar 2018
met een negatief resultaat ad €2.000 zouden eindigen. Echter maar het tegendeel is gebleken
en eindigen we met een positief resultaat van bijna €2.000
De eigen reserves zijn in 2018 gestegen tot €63.551 en het Dieneke Sluijters Vogelfonds bevat
nog €156.900. Daarmee zijn we als vereniging ruimschoots in staat om eventuele financiële
tegenvallers in de toekomst op te vangen.

2. Avifauna
Werkgroep broedvogels
De Werkgroep Broedvogels (coördinatie Dirk Prop en Piet Spoorenberg) inventariseert
jaarlijks wisselende natuurterreinen in ons werkgebied. In 2018 waren dit de volgende
gebieden:
- Loenderveense Plassen (Waternet)
- Sijsjesberg (Goois Natuurreservaat)
- Hilversumse Bovenmeent en Keverdijkse Polder oost (Natuurmonumenten)
- Naardermeent (Staatsbosbeheer)
- Vuntus (Natuurmonumenten)
· Laapershei (Goois Natuurreservaat)
In deze geïnventariseerde gebieden stelden we meer dan 80 broedvogelsoorten vast. De
resultaten zijn beschreven in rapporten en de aantallen zijn vastgelegd in de database van
SOVON. De rapporten zijn te downloaden op onze website www.vwggooi.nl.
De jaarlijkse bijeenkomst was op 8 december en werd bezocht door 52 deelnemers. Tijdens
de bijeenkomst zijn de resultaten van het afgelopen voorjaar gepresenteerd en is vooruit is
geblikt naar het volgend jaar.

Werkgroep Roofvogels
Voor de roofvogels een slecht broedseizoen. Veel nesten van havik en sperwer mislukten. Dit
gold ook voor de buizerd. Het was wel een goed jaar voor de wespendief. Van de boomvalk is
geen informatie, omdat deze vogel moeilijk te vinden is en daardoor moeilijk te monitoren.

Werkgroep Vogelringstation
Het ringstation heeft t.b.v. onderzoek bij de kleine karekiet gebruik gemaakt van dataloggers.
Aanvankelijk waren hier wat problemen mee, maar deze zijn naar verwachting tijdelijk. Voor
de kleine karekiet was het broedseizoen vorig jaar succesvol.

Steenuilen
Dit jaar wederom geen resultaten.
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Werkgroep IJsvogels
De IJsvogelwerkgroep is ook in 2018 weer zeer actief geweest. Alle circa 80 locaties met totaal
140 ijsvogelwanden zijn gemonitord. Eind 2018 telde de werkgroep 67 deelnemers waarvan
er 59 daadwerkelijk onderhoud verrichten en monitoren. De stevige winter in de tweede helft
van februari en begin maart 2018 heeft ervoor gezorgd dat veel ijsvogels dat niet overleefd
hebben. Vooral de ijzige, harde Siberische wind heeft veel ijsvogels het leven gekost. Het
voorlopig aantal paar ijsvogels bleef daardoor in 2018 steken op 24 paar. Ten opzichte van
2017 (104 paar) een achteruitgang met 77%. Door het lage aantal paartjes zal ook de aanwas
van jongen in 2018 laag zijn. En dat heeft weer gevolgen voor de ijsvogelstand in 2019. De
strenge winter was voor Paul van der Poel weer aanleiding om een paar wakken open te
houden, en met succes. NH Media (vroegere TV- NH) maakte er een tv-reportage over. Voor
NH Media was de afname van ijsvogels aanleiding om ook in het broedseizoen nog een tvreportage te maken bij de broedwanden op de Waterleidingplas. Jelle Harder gaf hierbij uitleg.
De Gooi- en Eemlander besteedde weer een paginagroot artikel aan de ijsvogels in de regio.
Op verzoek werd voor het Weekblad Wijdemeren een artikel geschreven over de ijsvogels die
jaarlijks broeden aan de oevers van de Spiegelplas. Om het werk van de IJsvogelwerkgroep
en de bescherming van ijsvogels te promoten worden al gedurende 14 jaar lezingen
gehouden. Dat zijn er nu 175, waaronder dit jaar tweemaal tijdens de Nationale Vogelweek in
mei. Daarvoor kwamen aanwezigen ook van ver buiten de regio. Er is ook weer een workshop
gegeven.
Nadere informatie bij de coördinator Jelle Harder, jelleharder@hetnet.nl

Werkgroep zwaluwenonderzoek
Mieke controleerde de gang van zaken bij de drie huiszwaluwtillen in Huizen, waarvan er een
in het Nautisch Kwartier bezet was door enkele paren. De stand van de huiszwaluwen in het
onderzoekgebied was vrijwel gelijk aan die van het vorig jaar. Het lijkt alsof het slechte weer
onderweg tijdens de voorjaarstrek vanuit het overwinteringsgebied, het zeer droge voorjaar en
de eveneens zeer droge zomer geen/weinig invloed hadden op deze zwaluwsoort. Wel
mislukte de nestbouw op een aantal plekken en hadden pogingen tot herbouw geen goed
resultaat. Enkele van onze leden werkten mee aan het door Vogelbescherming geïnitieerde
project ’Het jaar van de huiszwaluw ‘. Hiervoor werden wekelijks een aantal nesten gevolgd
met als doel de timing en het broedsucces van de gevolgde vestigingen vast te leggen.Gert
Bieshaar volgde weer de bezetting door boerenzwaluwen van de door hem aangebrachte
nesthokjes onder bruggen in de Eempolders. Deze hulp voorziet nog steeds in een behoefte.
Ook telde hij de broedparen in het gebied bij agrarische bedrijven in stallen en in maneges. Er
was een goede bezetting. Het aantal oeverzwaluw kolonies was iets minder dan vorig jaar. De
bezetting was aanzienlijk lager. In het jaarlijks verslag, dat verschijnt in De Korhaan, wordt
uitgebreid verslag gedaan van het wel en wee van het aantal in kolonies broedende paren van
de huis- en oeverzwaluw.
Coördinatie: Dick Jonkers

Werkgroep nestkasten
2018 bracht eindelijk weer eens een broedseizoen met genoeg rupsen. Dit was duidelijk te
merken aan de vele gezonde jonge koolmezen en dus ook aan het succespercentage dat
van vorig jaar van 61,0% omhoog ging naar 79,7%. Er werden vooral bij de koolmezen grote
legsels gemeld met wel 11 en12 jongen. Het lijkt erop dat de koolmezen een inhaalslag hebben
gemaakt maar of al die jongen de droge periode na het uitvliegen hebben overleefd is nog
onduidelijk. Het volledige verslag is te lezen op de website.

4

Eempoldertellingen
Ook dit jaar is het bij de Eempoldertellingen weer gelukt om alle 78 tellingen (26 tellingen in
drie deelgebieden) uit te voeren. In de Korhaan is weer de ontwikkeling van een aantal soorten
besproken. In het najaar is een bijeenkomst voor de tellers gehouden om het onderlinge
contact te onderhouden en een paar organisatorische zaken te bespreken. Het aantal tellers
is op dit moment voldoende, maar nieuwe aanmeldingen blijven welkom.

Weidevogelnestbescherming
De weidevogels hadden te maken met afwijkend weer. Maart was erg koud, april erg nat,
waarna het langdurig uitzonderlijk droog werd. De indruk bestaat dat het broedresultaat
meeviel, mede door een flink aantal plas-dras gebieden op het boerenland. De werkgroep
weidevogelbescherming zorgt samen met de plaatselijke boeren dat de westelijke Eempolders
als broedgebied geschikt blijven voor weidevogels. De neerwaartse trend die overal in de
Nederland optreedt is weliswaar niet volledig te ontlopen maar dankzij diverse
beschermingsmaatregelen blijven de weidevogels vooralsnog behouden in onze Eempolder,
en zelfs in respectabele aantallen: Kievit 161 nesten, Grutto 69 nesten, Scholekster 24 nesten
en Tureluur 24 nesten. Jaarlijks maakt de werkgroep een rapport met de resultaten. Het is
een interessant verslag dat duidelijk maakt dat het succes niet vanzelf aan komt waaien maar
dat dit alleen lukt dankzij een grote inspanning van alle vrijwilligers en aangesloten boeren.
Coördinatie: Gert Bieshaar en Ger-Jan van Loenen.

Digitalisering waarnemingskaartjes
In december 2014 is begonnen met deze klus. Eind 2018 hebben meerdere vrijwilligers ca
90.000 oude waarnemingen ingevoerd. De klus is nagenoeg geklaard.
Komend jaar zal een verslag van deze inspanningen in de Korhaan verschijnen.

3. Ledenactiviteiten
Vogelherkenningscursus
De nog steeds populaire vogelherkenningscursus is 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 de cursisten met
het vogelvirus te besmetten. Dat lukt keer op keer, dus opnieuw hadden wij in het voor- en
najaar 2018 een volle Infoschuur. Vooral het op excursie gaan wordt hogelijk gewaardeerd
door de cursisten. Alle deelnemers aan de Vogelherkenningscursus worden gelijk lid van de
VWG. We zien dat de nieuwe leden vanuit de cursus voor een flink deel ook lid blijven na
afloop van de cursus; dat levert een mooie ledenaanwas op voor de Vogelwerkgroep.
Cursusteam: Paul van der Poel, Bertus van de Brink, Roel Huizinga, Splint Scheffer, Peter
Jansen, Wil Makkinje, Tonny Bakker, Henk de Vendt, Mieke Pieren en Francis Bakker
(coördinator). Uit andere geledingen van de vogelwerkgroep hielpen mensen mee bij de
excursies. Helaas kon Roel Huizenga niet meedoen met de Najaarscursus van 2018 vanwege
een opname in het ziekenhuis. Intern is zijn afwezigheid opgelost.

Verdiepingscursus vogeldeterminatie
Voor het derde jaar op rij werd een verdiepingscursus gegeven. 35 enthousiaste deelnemers
verdiepten zich in Vogeltopografie, een sleutel voor vogelzang, roofvogels, steltlopers, lastige
duo’s en ganzen en zwanen. In 5 excursies werden de determinatie-vaardigheden geoefend.
De excursie naar het vogelringstation was net als voorgaanden jaren een openbaring. Per
onderwerp werd, indien beschikbaar van internet, literatuur nagestuurd.
De verdiepingscursus werd gevolgd door 55 leden en werd verzorgd door Wouter Rohde.
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Excursies/Weekenden
In 2018 werden 30 dagexcursies georganiseerd, deels in de nabije omgeving en deels naar
andere habitats verder weg. Het voorjaarsweekend ging naar Zorgvlied in Drenthe en werd
geregeld door Hadewych RIjvers en Martijn Oort. Het najaarsweekend vond plaats van hotel
de Pelikaan op Texel en werd geregeld door Wouter Rohde. Beide keren was de groep een
kleine 40 personen.
Excursieleiders in 2018 waren: Poul Hulzink, Antje van Slooten, Dick Jonkers, Peter Jansen,
Huub Casander, Frank van de Weijer, Piet Spoorenberg, Joke van Velsen, Hedwig
Schoorlemmer, Irma Hornsveld, Margreet Bijpost, Mieke Pieren, Guido Band, Johan de
Koning, Koos Koopmans, Kees Tegelberg, Feiko Prins en Wouter Rohde (coördinator). Wij
danken ze voor hun belangeloze inzet voor alle deelnemers.

De lezingen van de VWG
We begonnen dit jaar met een vertrouwde gast. Jan van der Geld nam ons mee op reis door
Spanje. We genoten een avond van zijn mooie foto’s.
Na de jaarvergadering volgde een presentatie van de activiteiten van het Ringstation. Al meer
dan vijftig jaar worden in het Gooi vogels geringd voor wetenschappelijk onderzoek.
Aanvankelijk gebeurde dat door individuele ringers die onafhankelijk van elkaar werkten. Sinds
1997 hebben zij zich verenigd in het Vogelringstation Het Gooi en heeft het onderzoek zich
geconcentreerd op een vaste vangplaats bij het Gooimeer. Aan de orde kwamen de
verschillende aspecten van het ringen van vogels en de projecten van het VRS, zoals het
Constant Effort project en het ringen van verschillende andere soortengroepen zoals
oeverzwaluw en roofvogels en uilen, weidevogels en ganzen.
In de lezing 19 april praatte Jip Louwe Kooijmans, hoofd stadsvogels bij Vogelbescherming,
en medeorganisator van het Jaar van de Huiszwaluw, ons bij over de status van de
Huiszwaluw en wat er in dit huiszwaluwjaar gaat gebeuren.
Na de zomer ontvingen we Arjan Dwarshuis op 20 september. In 2016 heeft Arjan Dwarshuis
een nieuw wereldrecord vogels kijken gevestigd. In 366 dagen heeft hij 6841 soorten in 40
verschillende landen waargenomen. Hij verbrak daarmee het record van de Amerikaanse
Noah Strycker uit 2015 (6042 soorten). Wat doet het met iemand om een jaar lang op reis te
zijn, welke voorbereidingen tref je? Arjan deed verslag over de 40 landen die hij bezocht, soms
slechts enkele dagen en racete van de ene vogelspotplek naar de andere. Hij vertelde ook zijn
persoonlijk verhaal hoe hij begonnen is met vogels kijken.
Ben Koks van de Werkgroep Grauwe Kiekendief praatte ons 18 oktober bij in een boeiende
lezing over Akkervogels en natuur-inclusieve landbouw. Hoe moet het met de akkervogels, of
in bredere zin met het spanningsveld tussen landbouw en natuurwaarden, met de
biodiversiteit? Wat hem betreft moet het landbouwsysteem een forse omslag maken. Natuurlijk
moet de landbouw de wereldbevolking voeden en moeten boeren een boterham verdienen.
Maar nu zijn boeren vooral uitvoerders van BASF en John Deere, meent hij. “Veel boeren
zitten in een keurslijf, maar willen graag anders. Akkerbouwers willen graag tien of twaalf
gewassen telen, hun vakmanschap kunnen bedrijven. Daar moeten we ze bij helpen.” Echte
betrokkenheid van boeren voorwaarde. En natuurlijk bood hij ons ook nog een toetje aan over
habitatgebruik van velduilen.
De avond in oktober wordt traditiegetrouw gevuld met eigen werk, deze keer verzorgd door de
Fotogroep. Leden van de Fotogroep lieten mooie staaltjes van hun werk laten zien, waarbij
zowel vogels in het Gooi, in Nederland als elders op de wereld langs kwamen.
In december ontvingen we Theo van Lent uit Amsterdam. Theo van Lent heeft zijn leven lang
veren verzameld. In de zestiger jaren is hij begonnen met het inventariseren van de havik op
de Utrechtse Heuvelrug. Sindsdien verzamelt hij veren, niet alleen van de Havik maar van alle
vogels, groot en klein. Hij liet ons een stukje van zijn mooie plumarium zien. Aan de hand van
concrete voorbeelden sprak Theo over de functie van veren. Tenslotte zette hij ons aan het
werk om veren te tekenen.
Coördinator: Feiko Prins
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Fotografiegroep
In 2018 werden in totaal 9 excursies georganiseerd naar de volgende bestemmingen:
Ridderkerk (buidelmees), Papendrecht (waterspreeuw), Waverveen (blauwborst), Friesland
(steltlopers), Eempolders (weidevogels), Kockengen (zwarte stern), de Auken en Giethoorn,
Texel, Naarder Meer en de Pier van IJmuiden. Bovendien werden de volgende
avondbijeenkomsten georganiseerd:
wo 31 januari : vogelfotografie hutten: foto's en uitwisseling info
di 20 februari : beste foto's 2017
do 29 maart : fotogroep excursies
di 24 april
: je favoriete vogel fotografie plek
do 13 sept
: 10 vogelfoto's per persoon ter bespreking
wo 17 oct
: voorbereiding 15 november
do 15 nov
: fotopresentaties van VWG leden (voor alle VWG leden)
wo 12 dec
: foto's van andere dieren dan vogels + landschapsfoto's
Coördinatieteam: Kees Maring, Andrea Rietbergen en Hugo Weenen

Buitenlandse reis
De Commissie Buitenland organiseert elk jaar een reis naar een “Buitenland”, waar je kunt
kennismaken met andere typen natuur en de daar aanwezige vogels. Na serieuze bestudering
van de mogelijkheden wordt er gekozen voor de volgende bestemming en de meest
interessante route. Die wordt in november bekend gemaakt tijdens de reünie van de laatste
reis, waar elke deelnemer, als herinnering, een verslag met DVD van de reis ontvangt.
Zo’n reis vraagt heel wat voorbereiding, en omdat Egbert Leijdekker dit jaar als
penningmeester terugtreedt, willen wij in dit verslag onze grote dank en waardering uitdrukken
voor alle hulp die hij ons de afgelopen jaren heeft geboden met betalingsoverzichten,
internationale overboekingen en wat niet al. Waar vind je zo’n bankier nog vandaag de dag?
Ook voor de deelnemers is zo’n reis niet niks. Het is een groepsreis, en dus moet je rekening
met elkaar willen houden. Bovendien is het behoorlijk intensief want we vogelen acht dagen
lang van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Je moet er dus zeker van zijn dat je dat wilt en dat je daar
fit genoeg voor bent. Natuurlijk zie je allerlei soorten die je in Nederland ook kunt zien – voor
velen een goede opfrissingscursus – maar ook soorten die bij ons niet (meer) voorkomen. Zo’n
buitenland-reis is een mooie ervaring, niet alleen voor de beginners maar zeker ook voor de
ervaren vogelaars.
Begin mei 2018 zijn we in Estland geweest. Voor vrijwel iedereen een nieuwe bestemming,
omdat dat land pas sinds kort te bereizen is. Deze reis verliep zoals je er alleen maar van kunt
dromen; elke dag heerlijk voorjaarsweer (maar zonder de beruchte muggen); ongerepte
natuur; zeer afwisselend landschap, veel verschillende soorten en indrukwekkende aantallen
zeevogels en ganzen op trek.
Evert Constandse, Bertus van den Brink, Bert Roelofs.

Catering
Wat zouden de lezingen, cursusavonden en vergaderingen zijn zonder koffie, thee, koek en
iets te knabbelen. Al enkele jaren hebben we een enthousiaste groep die alle zorgen uit
handen neemt van de degenen die een activiteit organiseren of die een avond hun
vogelverhaal gaan vertellen.
Het catering team verzorgde in 2018 tijdens de ledenactiviteiten in de infoschuur de koffie thee
en andere versnaperingen als dat nodig was. Het team bestaat uit 6 personen. Het team
verzorgt niet alleen de drankjes en de koekjes maar opent ook de infoschuur, zet de
verwarming aan in de winter en vertrekt als laatste. De inkoop wordt ook door de groep
gedaan.
Catering-team: Reinou Kist, Kitty Dehue, Frieda Bossina, Manon Ton, Angeline Rijkeboer en
Joke van Velsen (coördinator).
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4. Communicatie
De groep communicatie heeft zich in 2018 o.a. beziggehouden met diverse vormen van
communicatie in de regionale media. Ook dit jaar lukte het weer om diverse krantenartikelen
te realiseren. Zelfs landelijk is er een enkele keer een bericht in de media gekomen. In 2018
is ons tijdschrift de Korhaan viermaal verschenen in een fullcolour uitvoering, geheel door onze
eigen leden samengesteld en grafisch opgemaakt. Ook dit jaar is er weer een nieuwe folder
met aangepaste tekst verschenen. En werd zo nu en dan gebruikt gemaakt van de in 2016
aangeschafte banners en beachvlaggen.
Extra publiciteit kwam voort uit ons jubileumcadeau, het onderwijspakket. Veel scholen kennen
nu de vogelwerkgroep Gooi e.o. en de activiteiten die onze werkgroep jaarlijks houdt. Ca. 55
klassen hebben onze ruim 35 vrijwilligers in het begin van het jaar bezocht en de kinderen
daar het een en ander verteld over het voederen van de vogels in de winter op het schoolplein.
De uitstraling van dit onderwijspakket op de scholen, bij de kinderen, de ouders en grootouders
van de kinderen is enorm. Jammer dat het aantal aanmeldingen hetzelfde programma in een
vervolgjaar minder interesse had. Mogelijk dat veel kinderen in combinatieklassen zitten en
dus al kennis gemaakt hebben met de vogels op het schoolplein. Hopelijk dat een nieuwe
poging in 2019 meer succes heeft, want de jeugd heeft ook voor onze werkgroep de toekomst.

Promotiekraam
Dit jaar met hulp van drie enthousiaste medevrijwilligers hebben we de Vogelwerkgroep
gepresenteerd. Op de cursusavonden, 13 maart en 9 oktober, zijn mensen altijd enthousiast
en kopen graag. Het Schaapscheerdersfeest op 2 juni was weer leuk. Goed om veel "collega
natuurvrienden" te ontmoeten en leuk alle mensen met veel kinderen waar we een speurtocht
voor uitzetten. Het geeft zeker aandacht voor vogels en de VWG. Het Vogelhospitaal, 10 juni,
is minder inspirerend, er zijn steeds minder kramen en minder, geïnteresseerd, publiek. De
bijenmarkt in Bussum trok veel geïnteresseerde mensen. Men neemt regelmatig de nieuwe
folder mee. Het kost Nel best veel tijd, maar al met al vindt ze het nog wel zinvol en leuk.

Website en nieuwsbrief
Het aantal bezoekers van de website varieert van enkele 10-tallen tot meerdere honderden
per dag. Het best bekeken artikel was met 2200 hits het verslag over het broedgeval van de
zeearend in het Eemmeer. De site wordt onderhouden door webmaster Dirk Prop. Vooral de
agenda, die door Wouter Rohde wordt verzorgd wordt regelmatig geraadpleegd. Het forum en
de mogelijkheid om commentaar te geven bij een artikel wordt nog steeds minimaal gebruikt.
Het aantal te publiceren artikelen dat de webmaster ontvangt blijft achter bij dat van de
Korhaan. Blijkbaar beschouwen de leden de papieren Korhaan als het primaire
communicatieorgaan. Het verschil is deels ook te verklaren doordat een proactieve web
redactie ontbreekt bij de werving van nieuwe artikelen. Voor 2019 hebben we plannen om ook
dit beter te laten lopen en is een redacteur voor het tekstuele gedeelte aangetrokken. In
aanvulling op de website is de Nieuwsbrief een belangrijk kanaal om de leden op de hoogte te
houden van actuele gebeurtenissen. De Nieuwsbrief werd in 2018 samengesteld door Egbert
Leijdekker en later door Paul Keuning. In 2018 hebben we getracht meer structuur in de
nieuwsbrief en verschijningsfrequentie te brengen, met wisselend succes. Kortom 2018 was
een jaar waar de vogelwerkgroep Gooi en omstreken zich volop in de “kijker” presenteerde.
Dank aan alle vrijwilligers die dit in 2018 mogelijk maakten.
Contact: communicatie@vwggooi.nl.
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Financieel verslag 2018 penningmeester
De Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met
als doelstelling de bestudering en de bescherming van de in het wild levende vogels in het
werkgebied van de vereniging. Voor een nadere toelichting op de groepen wordt verwezen naar het
jaarverslag van de vereniging.
De administratie wordt bijgehouden in een professioneel boekhoudpakket. Met betrekking tot de
wijze van rapporteren van de verlies- en winstrekening van de vereniging wordt een verkorte
rapportage gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Door deze presentatie wordt de
weergave transparanter en beperken we ons tot de hoofdlijnen. Aan de kascommissie zal uiteraard
inzage worden gegeven aan de uitgebreide rapportage.
Het Dineke Sluijters Vogelfonds is een bijzonder element binnen de vereniging. In de balans is dit
fonds apart opgenomen. In het kader van dit fonds kunnen leden een aanvraag indienen voor een
subsidie uit dit fonds.
De kascommissie beoordeelt de financiële administratie en de verantwoording daarvan op basis van
een volledige inzage in de administratie. Op grond van haar bevindingen doet de kascommissie
verslag aan de Algemene Ledenvergadering en geeft een advies in het kader van het verlenen van
decharge voor het gevoerde financiële beleid.
Onderstaand treft u aan de resultatenrekening en balans met toelichting over het jaar 2018 en de
begroting voor 2019.
Ten aanzien van het opstellen hiervan valt het volgende te melden. Om persoonlijke redenen heb ik
mij in 2018 teruggetrokken als bestuurder en penningmeester van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o.
en is Huub Casander benoemd als waarnemend penningmeester tot de eerstvolgende Algemene
Ledenvergadering. Tot ultimo 2018 heb ik echter wel de financiële administratie gevoerd en daarom
ook de jaarrekening opgesteld.

Egbert Leijdekker
10 januari 2019
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Resultatenrekening
In de resultatenrekening staan in de linker kolom de ontvangsten en de rechterkolom de uitgaven
en het totaal van beide kolommen dient gelijk te zijn. Een winst komt daarom in de kolom ‘verlies’
te staan en andersom. Waar we het jaar starten met een sluitende begroting willen we ook dat aan
het eind van het jaar de kosten en uitgaven in balans zijn. In voorgaande jaren werd later in het
verslag de vergelijking met de begroting opgenomen, maar uit praktische overweging wordt die nu
direct gepresenteerd en zo nodig toegelicht. Door middel van een kleurarcering in de begroting
wordt aangegeven of de ontwikkeling positief (blauw) of negatief (rood) is.
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ONTVANGSTEN
Contributie: de contributies worden altijd voorzichtig begroot. Het aantal deelnemers aan de cursus
Vogelherkenning draagt bij aan een constante toename van het aantal leden en mede daardoor
nemen contributieontvangsten gestaag toe.
Ledenadministratie:

Over het geheel genomen opnieuw een forse toename van het aantal nieuwe leden doordat
deelnemers aan de cursus vogelherkenning, die nog geen lid zijn, automatisch lid worden. Per saldo
betekent dat minder inkomsten voor deze cursus, want voorheen betaalde niet-leden meer voor de
deelname, maar de praktijk leert dat deze nieuwe leden nagenoeg allemaal lid blijven en dat is een
positieve ontwikkeling.
Helaas zijn er enkele leden overleden, waaronder een erelid, zijn er jaarlijks opzeggingen en heeft
het bestuur zich (weer) genoodzaakt gezien een aantal leden te moeten royeren, omdat deze, ook
na een herinneringsverzoek, de contributie niet hebben betaald en op geen enkele manier hebben
gereageerd op de betalingsverzoeken. Het aantal relaties betreft (natuur)organisaties, die
weliswaar geen lid zijn, maar wel het verenigingsblad ontvangen (zoals andere vogelwerkgroepen,
bibliotheken etc.) en de redactieleden die een extra verenigingsblad ontvangen vanwege de werkzaamheden.
Cursus vogelherkenning en vogeldeterminatie: beide cursussen zijn weer succesvol gebleken en
conform de begroting.
Excursies: het uitgangspunt is dat de excursies kostenneutraal zijn, maar het kan voorkomen dat het
resultaat, in een uitzonderlijk geval, positief of zelfs (incidenteel) negatief is. Het resultaat van de
excursies in Nederland is dus positief uitgevallen, maar dat geldt niet voor de buitenlandexcursie.
Dat is echter een uitzondering en betreft een relatief klein tekort dat feitelijk wordt gecompenseerd
met het positieve resultaat van vorig jaar.
Donaties-giften: gelijk aan de contributies worden deze ook altijd terughoudend begroot. De
werkelijke ontvangsten zijn aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren.
Promoshop: de promowinkel heeft geen winstoogmerk en de artikelen worden doorgaans verkocht
tegen kostprijs met een relatief geringe winstopslag, maar ook dit jaar weer een positief resultaat.
UITGAVEN
Algemene kosten: hieronder zijn met name de verzekeringen, publiciteit, website, overige en
bankkosten opgenomen. In het verslagjaar zijn er echter nog boekjes Gooise Vogels verkocht door
een boekhandel en deze opbrengsten (€ 183,-) zijn in mindering gebracht, omdat de administratie
van het jubileum reeds was afgewikkeld. Ook wanneer we dat niet meewegen, dan blijven de
uitgaven ruim binnen de begroting.
Infoschuur: de jaarlijkse huur van de infoschuur die aan GNR wordt betaald. Bij het opstellen van de
begroting was meegenomen dat de huurprijs wellicht hoger zou uitvallen, hetgeen niet is gebeurt.
Jaarlijkse bijdrage: jaarlijks wordt een bijdrage gegeven aan de groep Roofvogels.
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Korhaan verenigingsblad: jaarlijks wordt het verenigingsblad vier keer uitgegeven (blad en
verzendkosten). In 2018 zijn er echter, voor het eerst, vergoedingen ontvangen ad € 255,- in het
kader van geplaatste advertenties en dat bedrag is in mindering gebracht. Per saldo toch wat boven
de begroting, omdat soms de Korhaan wat meer pagina’s heeft dan gepland.
Ledenadministratie: de kosten in het kader van aanmelding nieuwe leden en innen contributie.
Deze uitgaven zijn substantieel hoger dan verwacht waarvoor de volgende toelichting is te geven.
De ledenadministratie is in 2018 overgegaan naar een ander lid van de vereniging en daarvoor zijn
een laptop met software aangeschaft (€ 500,-) en voorts zijn er meer postzegels gebruikt in het
kader van ledenaanwas.
Ledenavonden: totale kosten van enerzijds lezingen en anderzijds de Algemene Ledenvergadering
en de nieuwjaarsbijeenkomst. Per saldo binnen de begroting.
Rente: voorheen werd de ontvangen rente van het Dineke Sluijters vogelfonds apart verwerkt, maar
thans valt dit binnen het algemene resultaat. De ontvangen rente over 2018 is uiterst gering gezien
het lage rentevergoedingspercentage (dat geldt voor alle banken overigens).
Groep broedvogelinventarisatie: jaarlijks wordt een inventarisatie uitgevoerd voor Waternet door
leden van de vereniging, waarvoor de vereniging een vergoeding ontvangt en de deelnemers een
kilometervergoeding krijgen. In 2018 zijn de vergoedingen wat hoger geweest, waardoor de
begroting iets is overschreden, maar ondanks dat een mooi resultaat voor de vereniging.
Groep IJsvogels: per saldo enkele kleine uitgaven binnen de begroting.
Groep nestkasten: per saldo enkele kleine uitgaven binnen de begroting.
Groep roofvogels: betreft ontvangsten minus uitgaven. Per saldo een gering negatief resultaat.
Groep weidevogelbescherming: jaarlijks worden door boeren een financiële bijdrage gegeven aan
deze groep, waarop de reguliere kosten van de groep in mindering worden gebracht. Per saldo een
gering negatief resultaat.
Groep Vogelringstation: Per saldo een gering negatief resultaat. De voorgenomen uitgave heeft in
2018 niet plaatsgevonden en daardoor is dit resultaat ruim binnen de begroting gebleven.
Resultaatverdeling: er wordt een splitsing gemaakt tussen de groepen die een eigen werkkapitaal
hebben en de vogelwerkgroep. Onder die groepen, die onderdeel zijn van de vereniging, moet
worden verstaan de roofvogels, weidevogelbescherming, IJsvogels en het Vogelringstation.
Voorheen werden de renteontvangsten van het Dineke Sluijters Vogelfonds eveneens apart
verwerkt, maar tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering is besloten om deze ontvangsten ten
gunste van het algemene resultaat te laten vallen.
Conclusie:
In deze conclusie beperk ik mij tot het resultaat van de vogelwerkgroep, exclusief de werkgroepen
roofvogels, weidevogelbescherming en het Sluijterfonds.
Er werd verwacht dat het jaar 2018 met een negatief resultaat ad € 2.000,- zou eindigen, maar het
tegendeel is gebleken. Enerzijds door met name hogere contributie- en donatieontvangsten en
anderzijds de uitgaven vogelringstation die niet zijn gedaan. De verschillen in de overige posten
compenseren zich enigszins.
De vereniging blijft sterk afhankelijk van de resultaten van met name cursussen en de
broedvogelinventarisatie, maar het blijkt dat de inkomsten jaarlijks steeds terugkeren. De grootste
uitgave blijft het verenigingsblad Korhaan, maar het bestuur acht dat acceptabel. Mocht er zich in
de toekomst een situatie voordoen dat de eerder genoemde inkomsten sterk teruglopen, en het
blad daardoor onbetaalbaar wordt, dan zullen er maatregelen getroffen moeten worden
(bijvoorbeeld verhoging contributie), maar vooralsnog is daar geen sprake van.
De vereniging heeft niet het uitgangspunt jaarlijks winst te maken, maar kostenneutraal of een
geringe winst is een goed uitgangspunt. Ook dit jaar is er sprake van een, relatief fors, positief
resultaat. De conclusie is dat het bestuur de begroting niet in negatieve zin heeft overschreden.
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Balans
Bij een balans staan aan de linkerkant de bezittingen en vorderingen. Aan de rechterkant van de
balans staan het eigen vermogen, reserveringen, werkkapitalen en vooruit ontvangen bedragen.
Ook bij een balans moeten beide kolommen gelijk zijn en, omdat de bezittingen van de vereniging
hoger zijn dan de schulden, wordt het verschil (eigen vermogen) aan de rechterkant geplaatst.
De werkkapitalen van de meeste groepen zijn geruime tijd geleden beëindigd, behalve enkele
werkkapitalen die om de volgende redenen nog gehandhaafd blijven.
• De werkgroep roofvogels is niet alleen onderdeel van de Vogelwerkgroep, maar ook van
Werkgroep Roofvogels Nederland.
• Het werkkapitaal van het Vogelringstation is eveneens apart opgenomen, omdat deze groep vrij
zelfstandig werkt.
• Het werkkapitaal van de werkgroep weidevogelbescherming is opgebouwd uit jarenlange vrijwillige bijdragen van agrariërs uit hoofde van contracten met Landschapsbeheer Nederland en
heeft de bestemmingsplicht om aan weidevogels uit te geven.
Het resultaat van de activiteiten van de bovengenoemde groepen wordt aan het einde van het
boekjaar verrekend met deze werkkapitalen. Het Dineke Sluijters Vogelfonds en de IJsvogelwanden
hebben een ander karakter. Omdat het geen reserveringen of voorzieningen zijn worden deze ook
als werkkapitaal benoemd.

ACTIVA
Kas: Deze balanspost is een saldering van de kassaldo’s van de verschillende groepen. De saldo’s
zijn de verantwoordelijkheid van de groepen en daarom niet fysiek gecontroleerd.
Bank: de vereniging heeft meerdere bankrelaties, t.w. Rabobank, ASN-bank en Triodosbank, waarbij
de laatste bank de huisbankier is. Om de volgende praktische redenen wordt de relatie met de
Rabobank gehandhaafd. De automatische incasso van de contributies verloopt namelijk via de
Rabobank. Het streven was om die onder te brengen bij de Triodosbank, maar dat is een enorm
bewerkelijke activiteit en wordt mogelijk naar de toekomst doorgeschoven. De leden die geen
automatische incasso hebben afgegeven betalen overigens wel op de rekening bij de Triodosbank.
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In het kader van risicospreiding is het wenselijk om niet alle gelden bij één bankrelatie aan te
houden. Per saldo zijn er drie actieve bankrelaties over, te weten de Triodosbank (huisbank),
Rabobank en de ASN-bank (alleen spaartegoed).
Voorraad promoshop: de waarde is vastgesteld aan de hand van een voorraadopgave; er heeft
geen daadwerkelijke controle plaatsgevonden. De waardering is gebaseerd op basis van de
oorspronkelijke inkoopwaarde. Wanneer die inkoopwaarde niet meer in verhouding staat tot de
verkoopprijs, dan zal deze worden afgewaardeerd.
Nog te ontvangen: dit betreft alleen de rente op de spaarrekeningen. Voorheen werd ook een te
verwachten vergoeding beeldrechten van het Dineke Sluijters vogelfonds opgenomen, maar het
blijkt niet mogelijk te zijn om een concreet bedrag te bepalen en aangezien dit geen onderdeel van
het verenigingsresultaat betreft wordt die vergoeding niet meer opgenomen.
Vooruit betaald: in het kader van de buitenlandexcursie zijn aanbetalingen gedaan en is een
vordering ingediend bij het Prins Bernard Cultuurfonds (jubileumproject workshop), maar door
onvoorziene gebeurtenissen verloopt de afwikkeling daarvan trager dan verwacht (deze post kan
ook als nog te ontvangen worden beschouwd).
Inventaris (staat niet op de balans): het is ongebruikelijk binnen onze vereniging om inventaris
(telescopen, camera’s etc.) te activeren op de balans, maar er wordt wel een inventarislijst
opgesteld om overzicht te houden. De inventarislijst staat op een aantal pagina’s verderop.
PASSIVA
Vooruit ontvangen: dit betreft vooruit ontvangen bedragen in het kader van excursies buitenland,
de cursus vogelherkenning en contributie/giften.
Nog te betalen: de bankkosten over het vierde kwartaal, die in januari worden geboekt.
Eigen vermogen: deze balanspost is een saldering van bezittingen en schulden, waarop het
resultaat van het boekjaar is geboekt.
Reservering roofvogelwerkgroep: in het verslagjaar is er een bijdrage ad € 2.500,- ontvangen van
Lions Hilversum in het kader van ondersteuning roofvogelonderzoek.
Reservering jubileum 2017:

Het jubileumproject (omgevingseducatie) is afgerond en ten laste gebracht van de reservering
projecten die waren voorzien uit de reservering (€ 13.500,-) van het Dineke Sluijters vogelfonds. Het
restant van deze reservering (€ 10.794,-) is, omdat de overige voorziene projecten niet zijn
doorgegaan, teruggeboekt. Voorts resteerde er nog een positief bedrag (€ 11.527,-), mede door het
grote succes van het boekje Gooise Vogels, dat is teruggeboekt naar de algemene reserve (de
voorziening was ook ten laste van de algemene reserve geboekt).
Reservering Vogelringstation: het Vogelringstation heeft bij het Dineke Sluijters Vogelfonds een
aanvraag ingediend in het kader van het “zenderen” van de Kleine Karekiet door middel van
geolocators. Dat werd gedaan in samenwerking met een andere vogelwerkgroep en mede betaald
door een subsidie van het IJsvogelfonds. In het verslagjaar is deze subsidie verwerkt in de
investering.
Werkkapitaal IJsvogelwanden: door Jelle Harder is in 2012 een bedrag geschonken, na de
afwikkeling van de verkoop DVD´s, ten behoeve van het onderhoud aan IJsvogelwanden. In het
boekjaar zijn enkele betalingen gedaan ten laste van deze reservering.
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Werkkapitaal roofvogelwerkgroep en vogelringstation: beide werkkapitalen worden gehandhaafd,
zoals eerder toegelicht bij de resultatenrekening, waaraan de resultaten 2018 worden toegevoegd.
Werkkapitalen weidevogelbescherming: het resultaat over 2018 is toegevoegd.
Werkkapitaal Sluijter vogelfonds:

Jaarlijks worden de gefiatteerde projecten in mindering gebracht
zodra die zijn gerealiseerd en ontvangst van Pictoright (vergoeding
beeldrecht) toegevoegd.
In het kader van het jubileum van de vogelwerkgroep was er een
uitgave voorzien ad € 13.500,- ten aanzien van enkele projecten.
Deze projecten zijn echter niet doorgegaan en daarom is deze
voorziening weer teruggeboekt.

Lopende en in 2018 goedgekeurde projecten Dineke Sluijter Vogelfonds

In het boekjaar zijn er maar drie projecten goedgekeurd en (deels) afgewikkeld. Het project
aangaande de geolocators kent een doorlooptijd van twee jaar en voor 2019 is er nog een bedrag
gereserveerd. Zoals in vorige jaarrekeningen al benoemd, blijft het jammer dat er heel weinig
projecten worden ingediend.
Conclusie eigen vermogen vereniging:

Een eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden. De bezittingen van de vereniging
bestaan hoofdzakelijk uit liquide middelen (tegoeden bank) en de vereniging heeft geen schulden in
de zin van crediteurendruk.
Aan de algemene reserve is enerzijds het resultaatboekjaar ad € 2.408,- toegevoegd en anderzijds
de terugboeking van de reservering ad € 11.527,- jubileum 2017.
De eigen vermogenspositie van de vereniging is, met de tegoeden van het Dineke Sluijter
Vogelfonds, als zeer goed aan te merken. Samenvattend kan worden gesteld dat de vereniging in
staat is om eventuele incidentele financiële tegenvallers op te vangen.
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Inventarislijst
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Jaarplan VWG 2019.
1. 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 al bijna 850 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. Een flink deel van de leden is ook zelf aan de slag met het
bestuderen en beschermen van vogels. We treffen hen in de diverse groepen binnen onze
vereniging. Zij zorgen onder anderen 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, de
vereniging bestaat dankzij de actieve leden in de verschillende groepen.
De VWG is er daarom voor de 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, 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 deze groepen vindt
de afstemming plaats over de vele initiatieven en werkzaamheden die namens de VWG
worden ontplooid. Deze 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
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 groepen en de leden die daarin actief zijn 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 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 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 2019 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven bestuur filosofie.

Van goed naar beter
Na een geslaagd jubileumjaar in 2017, leek het ons als bestuur een goed moment om ons
eens te bezinnen op het wel en wee van onze vereniging. We zijn daarvoor in 2018 gestart
met een gesprek in het bestuur over wat we goed vinden gaan en wat er mogelijk (nog) beter
zou kunnen. Onze bevindingen hebben we opgeschreven en met deze notitie zijn we het

gesprek aangegaan met de coördinatoren van de actieve groepen binnen de vereniging. Deze
gesprekken eind 2018 waren enthousiasmerend en leverde veel bruikbare ideeën op, waar
we als vereniging de komende jaren mee aan de slag kunnen. In het voorliggende jaarplan
2019 zijn deze ook al opgenomen en worden de eerste stappen gezet.

Ontmoeten en onderlinge banden versterken
Het belangrijkste punt dat in de gesprekken naar voren kwam was de wens om de onderlinge
banden binnen de vereniging verder te verdiepen en te versterken. Veel concrete tips betroffen
de organisatie en verbinding tussen de cursusavonden enerzijds en de excursies en de
groepen anderzijds. Daaraan zullen we in 2019 uitwerking gaan geven.
Ook gaan we de ledencontactavonden weer nieuw leven inblazen. We mikken op informele
leden avonden met ruimte voor bijpraten en uitwisselen van kennis / informatie over de eigen
werkzaamheden en resultaten. Een periodieke mogelijkheid voor de coördinatoren van alle
groepen lijkt ook een goed idee.
Niet direct te veel nadruk leggen op het werven van vrijwilligers. Aanbieden dat men mee kan
lopen met de diverse groepen, zonder direct de vraag of ze iets in één van die groepen willen
doen.

Vogelbelangen
Sprekend over de bescherming van vogelbelangen werd meermalen naar voren gebracht, dat
we best veel doen aan bescherming, ook al is de functie ‘bestuurslid bescherming’ vacant.
Voor grote planologische trajecten, waar doorgaans meer (natuur-)belangen dan alleen de
vogels aan de orde zijn, werken we samen met de vereniging Vrienden van het Gooi. Voor
specifieke bescherming van groepen vogels doet de VWG best veel. Weidevogels, IJsvogels
en Zwaluwen zijn soortgroepen die we daadwerkelijk bescherming bieden. In meer algemene
zin dragen we met onderzoek en inventarisaties (van nestkasten, weidevogels en
broedvogels) bij aan bescherming en passend gebiedsbeheer. Voor soort specifieke
bescherming (zoals de Smient) nemen we deel aan de Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland. Het vogelhospitaal zorgt voor gewonde vogels, daar richten wij ons niet op.
Wat weinig aandacht krijgt binnen de VWG is de bescherming van individuele broedgevallen
en verstoring.
Bescherming en het werk in de groepen Avifauna ligt dus sterk in elkaars verlengde. Daarom
gaan we deze groepen voortaan ook ‘Onderzoek en bescherming’ noemen.

Communicatie intern en extern
Wat betreft de zichtbaarheid kan de VWG nog een tandje bijzetten. We hebben als wens om
te komen tot een versterking en meer samenhang en afstemming tussen de verschillende
communicatie vormen: Korhaan, Nieuwsbrief, Website, Extern / Pers. Mogelijk is één redactie
daarvoor een goede aanpak, een groep leden, die journalistiek werk wil doen binnen de
vereniging voor interne en externe berichten.

Jeugd
Wat betreft het betrekken van de jeugd blijven we realistisch. We denken na over een
voortzetting van ons scholen project. En we willen meer activiteiten aanbieden die juist voor
jonge kinderen interessant zijn. In ieder geval denken we aan excursies voor (groot)ouders
met (klein)kinderen.

Financieel
Door de sterk dalende kosten voor onze grootste uitgavepost, De Korhaan, hebben we voor
2019 weer een solide begroting, met een verwacht positief resultaat van ongeveer €200.
We starten het jaar 2019 met eigen reserves van €63.551 en ook het Dieneke Sluijters
Vogelfonds bevat nog €156.900. Daarmee zijn we als van de vereniging ruimschoots in staat
om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

2. Onderzoek en bescherming (was Avifauna)
Eempoldertellingen
Ons jaarplan is eenvoudig: doorgaan. Dat wil zeggen elke veertien dagen tellen, regelmatig
verhalen in de Korhaan en misschien als dat zo uitkomt nog wat verhalen elders.

Weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied
Ook deze groep gaat onverdroten door.

Werkgroep ijsvogels
Na de voor ijsvogels strenge winter daalde in 2018 de stand in de regio met 77 %.
Het wordt afwachten welk weer ons de eerste drie maanden van 2019 te wachten staat. Wordt
het een zachte winter, dan zal het aantal paartjes weer flink kunnen toenemen. Is de winter
vergelijkbaar met 2018 dan zal het aantal broedparen nog verder dalen.
De activiteiten van de werkgroep worden in 2019 voortgezet:
- 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 (16-2-2019) 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 of van Waarneming.nl gezet worden. Vanuit de IJsvogelwerkgroep wordt gewerkt aan
de voorbereiding van een nieuw onderzoek dat 2 -3 jaar kan duren. In samenwerking met de
Wageningen Universiteit is het plan op een aantal locaties een kunstnest met minicamera in
te bouwen. Studenten zullen de verkregen data analyseren. Het onderzoek heeft als doel meer
duidelijkheid te krijgen over het feit dat in Gooi en Vechtstreek een toename is vastgesteld van
het aantal ijsvogelbroedsels per paartje. Onderzocht wordt o.a. of de toename een gevolg kan
zijn van klimaatverandering zoals dat voor andere diersoorten al is vastgesteld of
verondersteld wordt. De coördinator van de IJsvogelwerkgroep heeft het initiatief genomen om
op 23-2-2019 de eerste Landelijke IJsvogeldag te organiseren. Deze is vooral bedoeld voor
degenen die zich met ijsvogelbescherming en -onderzoek bezighouden. Uitwisseling van
kennis en informatie is het belangrijkste doel. De dag is reeds volgeboekt. De dag wordt
ondersteund door Sovon en Vogelbescherming Nederland.
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 35 verschillende gebieden zijn de
afgelopen jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke
broedvogelpopulatie in ons werkgebied. In 2019 zijn de volgende gebieden door de beherende
instanties genomineerd om te gaan inventariseren: Loenderveense Plassen, Korversbos,
Wijde Blik, IJzeren veld, voorland Stichtse Brug.

Nestkastonderzoek
Het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het
uitbreiden van het nestkastenbestand.
Ronald Beskers en het coördinatieteam bestaande uit Coby Jeninga, Henny Meulepas en
Pieter Jan Hegebart.

Werkgroep Zwaluwenonderzoek
Het plan is opgevat om te proberen een aparte groep voor de gierzwaluw van de grond te
krijgen.
Gepoogd zal worden om de drie andere zwaluwsoorten in en rond de broedperiode meer in
de publiciteit te krijgen. Er zal worden geïnformeerd of er belangstelling is bij middelbare en
basisscholen voor een les over zwaluwen. Voor de boerenzwaluw is het plan opgevat om
uitbreiding van de broedgelegenheid te bevorderen. Om te beginnen zullen gemeenten Huizen
en Blaricum benaderd worden voor het aanbrengen van nestkastjes onder bruggen in parken.
Er zal worden nagegaan of aan de Kinderboerderij in Huizen eveneens nestkastjes mogen
worden aangebracht. De memoblokjes van de huiszwaluwen zullen opnieuw gedrukt worden.
Er zal medio april speciaal voor de bewoners van de Blaricummermeent een
zwaluwenexcursie worden georganiseerd. Nestgelegenheid in de vorm van kunstnesten voor
huiszwaluwen zal in maart worden aangebracht onder de Stichtse Brug. De huidige
monitoringreeks van het aantal broedparen in de regio, en alles wat daarmee samenhangt, zal
onverminderd worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor het project met de zwaluwtillen. De
Werkgroep zwaluwtillen controleert dit jaar of renovatie noodzakelijk is. Van de oeverzwaluwen
zullen zoals gebruikelijk alle wanden voorafgaand aan het broedseizoen weer geschikt worden
gemaakt voor bewoning. Dit geld in het bijzonder ook voor de locatie bij de RWZI in Hilversum,
waarin nog nooit door oeverzwaluwen is gebroed. De tellingen worden gecontinueerd, evenals
het ringonderzoek in de kolonies, dat al tal van waardevolle gegevens heeft opgeleverd. Er
wordt een poging ondernomen om parasietenonderzoek uit te gaan voeren.

3. Ledenactiviteiten
Algemeen
Uit de gespreksronde van het bestuur met alle groepen kwam naar voren dat er behoefte is
aan een verdere versterking van de band tussen de groepen. Omdat dat leuk en interessant
is en omdat dat een goede manier is om leden te laten meedoen en ingroeien in de activiteiten
van de groepen en de vereniging. We willen dat regelen door af en toe lezingen te
programmeren over activiteiten van de groepen, door excursies aan te bieden voor nieuwe
leden, door bijeenkomsten van de groepen breder aan te kondigen en door elk van de groepen
nadrukkelijker in beeld te brengen via de Korhaan. Daarnaast gaan we bezien hoe we de
ledencontactavonden in ere gaan herstellen, waarop met een licht programma er ruimte is
voor kennismaking en bijpraten.

Lezingen
Voor 2019 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 2019 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. Contact:
programma@vwggooi.nl.

Weekenden
In 2019 staan zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekendexcursie op het
programma. We gaan naar de Kampina in de maand mei. Dit weekend wordt geregeld door
Hadewych Rijvers en Martijn Oort. In het september gaan we naar het Lauwersmeer. Dit wordt
geregeld door Margreet Bijpost en Wouter Rohde. Contact: programma@vwggooi.nl.

Buitenlandse reis
Elk jaar moeten we weer een keuze maken tussen de talloze prachtige bestemmingen. Is de
bereikbaarheid goed; kunnen we behoorlijke logies vinden; kun je je in het land zelf goed
verplaatsen. En, niet in de laatste plaats, we willen we het qua prijs laagdrempelig houden.
Daarom is het onvermijdbaar dat vaker voor dezelfde bestemming wordt gekozen. Zo zijn we
bijvoorbeeld, tot ieders genoegen, al drie keer op Lesbos geweest. Begin mei 2019 gaat de
Buitenland-reis naar Bulgarije, naar Varna aan de Zwarte Zee. In 2012 waren we daar ook al,
en toen hebben we 217 verschillende soorten waargenomen. Een prachtige bestemming die
daarom voor herhaling vatbaar was. Bovendien zijn de Bulgaren aardige mensen, en Hotel
KiniPark voldoet helemaal aan onze verwachtingen. Oost-Europa is voor grote delen nog
ongerept, en biedt dus veel aantrekkelijke bestemmingen. Bovendien is het verblijf er
goedkoop, zodat iedereen voor een relatief laag bedrag kan deelnemen. Zoals elk jaar,
probeert de CieBuit. De reis van 2019 met een klein batig saldo af te sluiten. In november
wordt de bestemming voor 2020 bekendgemaakt.
DUS VWG-ers, ons motto blijft; “Al is het eens in je vogelaarsleven; je moet een keer mee op
een buitenlandreis!

Vogelherkenningscursus 50 jaar
Al een groot aantal jaren wordt door de groep cursussen de succesvolle
vogelherkenningscursus georganiseerd in voor- en najaar, ook weer in 2019. 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. Om de drempel, om uit eigen beweging met een excursie mee te

gaan, te verlagen worden enkele speciale excursies geprogrammeerd. Ook zal op de
cursusavonden af en toe een van de excursieleiders over aanstaanden excursies
vertellen. In 2019 is het 50 jaar geleden dat de Vogelherkenningscursus voor het eerst door
VWG georganiseerd werd, dus zijn er nu 100 cursussen gegeven, waarvoor dank aan alle
medewerkers en medewerksters die deel uit maakten van het cursusteam in al die jaren.
Contact: cursussen@vwggooi.nl.

Verdiepingscursus
In 2019 zal weer een verdiepingscursus worden aangeboden. De formule is dat op enkele
avonden verspreid over het jaar steeds een andere lastige soortgroep zal worden behandeld.
Gekozen wordt voor een periode waarin de betreffende soortgroepen goed kan worden
waargenomen. De onderwerpen en determinatievraagstukken die aan de orde gaan komen in
de vierde ronde zijn nog niet vastgesteld op het moment van schrijven van dit jaarplan.
Contact: programma@vwggooi.nl.

Fotogroep
Jan/Feb
April
21-4 & 19-5
Mei
Juni

Juli
Okt/Nov

: OVP of Rietputten (baardman e.d.)
: Waverhoek (blauwborst)
: Eemerputten (geoorde fuut)
: Friesland (steltlopers bij Murk Nijdam; Hugo)
: Marker wadden (Jaap)
: Kockengen (zwarte stern - Angeline)
: Texel (Andrea)
: Auken/Giethoorn (Johan)
: Biesbosch (Katinka)
: Naardermeer (Andrea & Bertus)
: IJmuiden

Catering
De catering groep wil zich ook in 2019 inzetten voor de avonden in de infoschuur. Om dit te
kunnen blijven doen zoals voorgaande jaren zijn er extra handen nodig. Als iemand het leuk
en gezellig vindt om zo nu en dan te helpen kan hij of zij zich via mail aanmelden Joke van
Velsen aanspreken op een van de ledenavonden.

4. Communicatie
PR
Gratis publiciteit scoren is ook in 2019 weer belangrijk voor de vogelwerkgroep en haar
geledingen. Dit is niet alleen de taak van de afdeling Pr, maar van alle leden die iets belangrijks
te melden hebben. Natuurlijk, 2019 is maar een gewoon verenigingsjaar, maar dat wil niet
zeggen dat er niet volop kansen voor gratis publiciteit zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
excursies, ons scholenpakket, fototentoonstellingen, lezingen, beschermingsactiviteiten,
ringen, cursus, etc. etc.

Website
Het aantal bezoekers van onze website www.vwggooi.nl varieert van een 10-tal tot 500 per
dag. Het best bekeken artikel was met 2200 hits het verslag over het broedgeval van de
zeearend in het Eemmeer. De site wordt onderhouden door webmaster Dirk Prop. Vooral het
Programma, dat in beheer is bij Wouter Rohde, wordt veel geraadpleegd. Het forum en de
mogelijkheid om commentaar te geven bij een artikel wordt tot op heden spaarzaam gebruikt.
Wij doen een dringend beroep op iedereen om regelmatig de redactie van de website te blijven
voorzien van de input vanuit de geledingen. Dirk en Wobbe zullen uw informatie via de website
onder
de
aandacht
van
alle
website
bezoekers
blijven
brengen.
Contact: communicatie@vwggooi.nl.

Nieuwsbrief
In aanvulling op de website is de Nieuwsbrief een belangrijk kanaal om de leden op de hoogte
te houden van actuele gebeurtenissen. Onze nieuwsbrief onder hoofdredacteur Paul Keuning
zal ook in 2019 weer de kar van de nieuwsbrief trekken. De nieuwsbrief is bij uitstek het
medium om onze leden actueel op de hoogte te houden van verenigingsnieuws. In 2019 zal
de nieuwsbrief verschijnen op het moment dat er iets belangwekkends te melden is. Contact:

nieuwsbrief@vwggooi.nl.
Korhaan
In 201 zal ons verenigingsorgaan, de Korhaan weer 4 maal geheel in Full Colour verschijnen.
We nemen afscheid van onze drukker die de afgelopen 3 jaar het blad heeft gedrukt omdat de
drukkerij uit de regio is vertrokken en de afstand voor wat problemen zorgt. Er is besloten in
overleg met een kleine werkgroep uit de redactie van de Korhaan via een offerte ronde tot een
nieuwe drukker te komen. 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 2019 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 2019 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
In 2019 zullen we meer aan de weg timmeren door middel van onze nieuwe verenigingsfolder.
De folder en welkomstbrochure wordt aan ieder nieuw lid verstrekt. De nieuwe folder is
beschikbaar. Deze folder vervangt de “oude“ twee folders over de werkgroep en de cursussen.
Voor 2019 wijzen wij u, misschien ten overvloede, op de beschikbaarheid van twee presentatie
banners en 2 Beach vlaggen 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.

Begroting 2019

Toelichting:
De begroting is samengesteld op de plannen van de betreffende groepen en gerealiseerde
resultaten over voorgaand jaar.
Korte toelichting op twee posten:
Cursus vogelherkenning c.q. verdieping: er is uitgegaan van de gerealiseerde resultaten minus een
eenmalige extra uitgave cursus vogelherkenning in verband met 50 jarig bestaan van de
cursusgroep.
Korhaan: in verband met de overgang naar een nieuwe drukker, die aanzienlijk goedkoper is.
Vogelringstation: behalve de uitgaven ringen, netten en stokken, wordt er ook nog een uitgave
gedaan inzake geolocators. Deze laatste uitgave is echter opgenomen in de eerder goedgekeurde
aanvraag Dineke Sluijters Vogelfonds en daarmee al gereserveerd.
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153.152,10

positief
afgewezen
aangehouden
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief

positief

positief
positief
positief

13500,00
1800,00
600,00
1000,00
470,10
6192,00
65,00
1966,00
2000,00
2000,00
525,00
150,00

2716,00
0,00
0,00
1032,00
470,10
2286,79
51,26
0,00

94.077,10 54.660,52

Status
vervallen
afgerond
afgerond
vervallen
afgerond
vervallen
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
vervallen
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
vervallen
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
afgerond
vervallen
vervallen
afgerond
vervallen
vervallen
afgerond
afgerond
lopend
afgerond
lopend
lopend
lopend
lopend
lopend

jaar

2012

Besluit Toegekend Totaal
ALV
bedrag
betaald
0,00
0,00
positief
5000,00
5000,00
positief
270,00
151,16
0,00
0,00
positief
2100,00
2100,00
0,00
0,00
positief
1500,00
1655,23
positief
1470,00
1487,20
positief
1250,00
1250,00
positief
1000,00
0,00
positief
7500,00
6523,70
positief
2735,00
2735,00
0,00
0,00
positief
270,00
245,87
positief
300,00
104,90
positief
1000,00
1133,76
positief
700,00
730,51
positief
2000,00
1680,79
positief
100,00
18,76
positief
415,00
356,40
positief
6200,00
4332,36
positief
249,00
174,35
positief
2350,00
2350,00
positief
7700,00
7713,15
positief
3000,00 -3000,00
positief
2000,00
763,47
positief
9000,00
8938,20
positief
3500,00
288,16
positief
500,00
317,40
positief
1400,00
1054,00
positief
300,00
0,00

2013

Besluit
bestuur
negatief
positief
positief
negatief
positief
vervallen
positief
positief
positief
positief
positief
positief
negatief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief

2014

waterwielpomp Weidevogelreservaat De Kampen
oeverzwaluwwand, Ijsvogelwand, vleermuisverblijf Huizen
nestkasten kwikstaart Blaricum en Huizen
educatieproject vogelhospitaal Naarden
ontwikkeling speelbos groepsverblijf 't Laer
nestgelegenheid Visarend Kortenhoef
boomvalkkunstnestproject en predatieonderzoek
aanschaf materialen (netten en ringen) Vogelringstation
gereedschappen
digitaliseren VWG rapporten
telescopen excursies
instructiefilm kunstwand oeverzwaluwen
aanleg vogelfotografiehut
portofoons
project Raaf
Vogel fotografie tentoonstelling
purperreiger Breukelerveen
Presentatiewand
Broedgelegenheid Huiszwaluwen Hilversumse Ondermeent
IJsvogelwand Zanderij Crailoo
Oeverzwaluwwand Zanderij Crailoo
IJsvogelwand Googweg Muiderberg
Digitaliseren waarnemingskaartjes
Nieuwe vlonders Vogelringstation
Overzwaluwwand Golfbaan Naarderbos
Oeverzwaluwwal RWZI Hilversum
Habitatverbetering voor de grauwe klauwier
Renovatie/vervanging kap zwaluwentil
Digitaliseren fotocollectie
plaatsen van 10 steenuilenkasten
Herstel Oeverzwaluwwand Overscheenseweg, Naarden
Zenderen purperreigers
Jubileum 2017
Professionele ondersteuning inzake HOV - Anna's Hoeve
Digitaliseren van het dia-archief van Paul Lodewijkx
Vendt Aanschaf verrekijkers cursus vogelherkenning
Aanleg ijsvogelwanden
(VRS) geolocators voor Kleine karekiet
Herstellen kunstwand ijsvogels bij Vogelhospitaal Naarden
Broedgelegenheid huiszwaluw onder Stichtse brug
Materiaal voor 50 nestkasten
Broedbiologisch onderzoek ijsvogels in Gooi en Vechtstreek
1e Landelijke ijsvogeldag in Hilversum
Herstel Oeverzwaluwwand Overscheenseweg, Naarden

Advies
commissie
negatief
positief
positief
negatief
positief
vervallen
positief
positief
positief
positief
positief
positief
negatief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
aangehouden
positief
geen advies
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief
positief

2015

R. Zwaan
J. Harder
J. Harder
B. vd Brink
N. van Gans
H. Casander
H. Sevink
D. Buitenhuis
R. Besker
D. Prop
P. Jansen
J. Harder
B. Siebelink
W. Rohde
P. Gijssen
H. Weenen
H. vd Kooij
H. Weenen
P. Schut
J. Harder
J. Harder
J. Harder
F. de Boer
H. de Rooij
J. Harder
J. Harder
P. vd poel
M. Pieren
P. Keuning
E. van Oort
R. Moolenbeek
J. vd Winden
Bestuur/jubileum
J. Harder
P. Keuning
H. de
J. Harder
R. Schippers
J. Harder
D. Jonkers
R. Beskers
J. Harder
J. Harder
R. Moolenbeek

Bedrag
aanvraag
19.150,00
5.000,00
270,00
2.350,00
2.100,00
2.000,00
1.500,00
1.470,00
1.250,00
1.000,00
7.500,00
4.235,00
3.100,00
270,00
300,00
1.000,00
700,00
2.000,00
100,00
415,00
6.200,00
249,00
2.350,00
7.700,00
3.000,00
2.000,00
9.000,00
3.500,00
475,00
1.400,00
300,00
30.000,00
13.500,00
1.800,00
600,00
1.000,00
470,10
6.192,00
65,00
1966,00
2.000,00
3.000,00
525,00
150,00

2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Doel

2018

Naam indiener

2019

Nr.

