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.
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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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