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Jaarplan VWG 2020
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, 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 2020 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven bestuur filosofie.
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Ontmoeten en onderlinge banden versterken
In 2020 zetten we het pad van 2019 voort waarin verbindingen maken tussen de cursus- en
lezingenavonden enerzijds en de excursies en de groepen anderzijds. Ook in 2020 blijven we
alle leden breed uitnodigen voor de bijeenkomsten van de onderzoek en bescherming groepen
en leden-avonden besteden aan het eigen werk van deze groepen.
Bescherming van vogelbelangen
Ook in 2020 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) levert 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
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 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”),
uitbreidingsplannen pretpark Oud Valkeveen, plannen voor verder exploiteren van de
Gooimeer-kust en het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (plan vaarroute door de
Loenderveense plas). 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. Onze inbreng is steeds op ad hoc basis en daarbij slagen we er in
een aantal gevallen niet in om (tijdig) leden te vinden, die hier wat in kunnen betekenen.
Op dit terrein komen we dus handen te kort, terwijl het aantal projecten om in of naast de
natuur ‘te investeren’ in hoog tempo toeneemt. In 2020 blijven we dus op zoek naar (een
groepje) leden, die zich meer in willen zetten op het specifieke beschermingswerk in de vorm
van het volgen van plannen en waar nodig inbrengen van zienswijzen vanuit het belang van
de vogels. Wie weet komt er in 2020 toch wat van de grond?
Communicatie intern en extern
In 2020 verachten we de volgende stap te zetten naar 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. Eind
2019 is een klein werkgroepje aan de slag gegaan, om hier meer concreet werk van te gaan
maken. Op dit moment wordt hier nog op gebroed en we zien hun ideeën en aanbevelingen
met grote belangstelling tegemoet.
Jeugd
Het groepje jeugd onder aanvoering van Hilde Veenstra en Nelleke Bary beraadt zich op
andere manieren om de jeugd te bereiken en daar een kiempje met enthousiasme voor vogels
en natuur in te planten.
Misschien lukt het om in 2020 wel te starten met het aanbieden van activiteiten, die juist voor
(jonge) kinderen interessant zijn, zoals bijvoorbeeld excursies voor (groot)ouders met
(klein)kinderen?
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2. Communicatie
Gratis publiciteit scoren blijft ook in 2020 weer belangrijk voor de vogelwerkgroep en haar
geledingen. Deze taak rust in principe op de schouders van alle leden die iets belangrijks over
de vogelwerkgroep te melden hebben. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld excursies,
fototentoonstellingen, lezingen, beschermingsactiviteiten, ringen, cursus, etc. etc.
Website , Nieuwsbrief, Moderne media
Het aantal bezoekers van onze website www.vwggooi.nl schommelt van een 10-tal tot soms
wel honderden per dag. De site wordt onderhouden door webmaster Dirk Prop. De agenda is
in beheer is bij Wouter Rohde. Met name deze agenda wordt veelvuldig geraadpleegd. Het
meest bekeken artikel met meer dan vierduizend hits is de column van Kang over katten. Het
forum en de mogelijkheid om commentaar te geven bij een artikel blijft nog steeds een beetje
achter en trekt weinig leden die er gebruik van maken. Wij doen net als vorig jaar een dringend
beroep op iedereen om regelmatig de redactie van de website te blijven voorzien van de input
vanuit de geledingen. Dirk zal uw informatie via de website onder de aandacht van alle website
bezoekers blijven brengen. In aanvulling op de website is de Nieuwsbrief een belangrijk kanaal
om de leden op de hoogte te houden van actuele gebeurtenissen. Dirk Prop zal in 2020 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 2020 zal de nieuwsbrief net als in 2019
regelmatig op zondag verschijnen. Er is in 2019 een kleine werkgroep samengesteld om te
onderzoeken of de moderne media voor onze vereniging van belang kan zijn. Denk hierbij aan
met name Facebook, Twitter etc. Zodra de plannen rond zijn zullen wij u nader informeren. En
in 2020 op deze media aan de weg gaan timmeren.
De Korhaan
In 2020 zal ons verenigingsorgaan, de Korhaan weer 4 maal geheel in Full Colour verschijnen.
De ervaringen met de nieuwe drukker in Loosdrecht zijn positief. De Korhaan “leeft” van de
bijdragen zoals artikelen en foto’s van onze leden. Dus schroom niet als u via een artikel iets
aan de andere leden wilt laten weten. Of als u een heel bijzondere foto hebt gemaakt en die
met ons wilt delen.
Promotiekraam
Met de promotiekraam probeert Nel Huese, samen met een paar andere vrijwilligers, de
aandacht te vestigen op de Vogelwerkgroep. Ze staan met de kraam op een aantal
natuurmarkten, zoals het Schaapscheerdersfeest in Blaricum, de Bijenmarkt in Bussum en op
eenmalige festiviteiten in het kader van de natuur. Het doel is mensen enthousiast te maken
voor vogels, voor de Vogelwerkgroep en de cursus. Daarnaast verkopen ze een heel
assortiment aan vogelspulletjes, gidsen en boeken, om de aandacht van voorbijgangers te
trekken. Twee maal per jaar verkopen ze, voornamelijk vogelgidsen, op de tweede
bijeenkomst van de cursus. Hoewel de leden eigenlijk niet echt de doelgroep zijn, staat de
promotiekraam komend jaar ook op de nieuwjaarsbijeenkomst en op de jaarvergadering.
Contact: communicatie@vwggooi.nl
Diversen
In 2020 zullen we nog meer aan de weg timmeren door middel van onze nieuwe
verenigingsfolder. Deze folder en onze welkomstbrochure wordt aan ieder nieuw lid verstrekt.
Ook in 2020 staan onze twee presentatie banners en 2 Beach vlaggen met het vwggooi logo
ter beschikking van een ieder die iets rond vogels organiseert of ergens acte de presence
namens de vogelwerkgroep geeft. Zij kunnen bij allerlei gelegenheden ingezet 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.
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3. Onderzoek en bescherming
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
Onderstaand de activiteiten van de weidevogelgroep, welke deels onderhanden zijn en in het
komende seizoen weer actueel zijn. Veel van deze activiteiten worden in goede samenwerking
gedaan met het Collectief Eemland.
Landschap veranderen ter vergroting van geschikt habitat
- Vergroten van het aantal plas dras situaties. Thans 63 plas-dras situaties in geheel
Eemland. Dat is 68,2% van de deelnemers in geheel Eemland. Het streven is dit te
vergroten nu plas-dras een zeer groot positief effect heeft op het aantal nesten/territoria;
Gebieden met plas-dras herbergen 5 keer meer vogels met jongen dan vergelijkbare
percelen zonder plas-dras. Voor 2020 is een uitbreiding in geheel Eemland voorzien met
20 plas-dras situaties.
- Open landschap. Bomen verwijderen waar effectief ter vermindering van de predatiedruk.
- Meer kruidenrijk grasland. Voor een goed weidevogelbeheer zijn percelen met een grote
soortenrijkdom en een uitgestelde maaidatum van cruciaal belang. De kruidenrijke
percelen bieden bescherming aan de weidevogels en herbergen veel insecten waarvan
weidevogels en andere vogels profiteren. Bovendien biedt een bloeiende weide veel
biodiversiteit. Kuikens die makkelijk aan eten kunnen komen, kunnen zich langer
verstoppen en hebben zo minder last van predatie. Er is momenteel een experiment in
uitvoering met verschillende soorten mengsels zaad.
- Verbeteren inrichting en beheer van de zgn. randzones. Naast het zgn. kerngebied per
2019 ook mogelijk in de zgn. randzone van het weidegebied in te richten en te beheren als
weidevogelgebied (dus vergoeding voor de boeren); betekent een vrij grote toename van
nieuwe percelen (gaat om ca 20 boeren met als nieuw gebied of als uitbreiding percelen).
De uitbreiding voor het gehele gebied Eemland is dan met ca 300 ha naar in totaal 2057
ha weidevogelbeheer.
- Verhogen aandeel zwaar beheer c.q. meer pakketten zwaar beheer (langere
rustperiodes?)
Predatiebeheer
- Vossenrasters plaatsen rondom de plas-dras. Er was dit jaar een experiment op 2 plaatsen
met het uitrasteren van percelen teneinde met name de vossen buiten de weilanden te
houden. Het ontwerp, de plaatsing en het onderhoud van de rasters vergen bijzondere
eisen c.q. voorwaarden. Onderzoek in diverse landen heeft aangetoond dat (elektrisch)
uitrasteren effectief kan zijn bij het weren van predatoren; de plaatsing en het verwijderen
van de rasters vergt een verhoogde inzet van vrijwilligers; daarmede doende deze te
werven.
- Het monitoren van de aanwezigheid van predatoren via o.a. wildcamera’s, drone,
nestonderzoek.
- Verder ook het zoveel wegnemen van predatoren, zoals de vos e n de zwarte kraai.
- Het verbeteren van het vaststellen van predatieverliezen in samenhang van broedsucces
en het vliegvlug worden van de kuikens.
Verder
- Continueren en verstevigen van de prettige werkrelaties met de boeren.
- Werven en inwerken van vrijwilliger; verloopt goed maar vergt steeds aandacht.
- Op de hekken van de weilanden nieuwe borden bevestigen met het logo van Collectief
Eemland en van de Vogelwerkgroep.
- Initiëren van dan wel medewerken aan onderzoeken en uitvoering van activiteiten rond het
verbeteren van de integrale aanpak voor het broedsucces, o.a. met Sovon.
- Aanschaf van een tweede drone.
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IJsvogelgroep
In 2019 telde de werkgroep 50 paar ijsvogels. De laatste weken van 2019 kenmerkten zich
door zacht weer, gunstig voor de overleving van ijsvogels. Wat de eerste maanden van 2020
voor temperaturen gaan krijgen blijft weer een verrassing. Blijft het zacht dan kan de
ijsvogelstand mogelijk weer sterk toenemen en tussen de 75 tot 100 paar geraken. Is er
langdurig ijs, dan zal de stand een terugval krijgen. De activiteiten van de werkgroep worden
in 2020 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 (22-2-2020) voor leden en
belangstellenden. Deze bijeenkomst is tevens het 3e lustrum in het officiële bestaan van
de IJsvogelwerkgroep. Ter gelegenheid hiervan is ook een externe spreker uitgenodigd.
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 door de
waarnemers op de site van de VWG of van Waarneming.nl gezet worden.
Het in 2019 gestarte Broedbiologisch ijsvogelonderzoek in samenwerking met de Wageningen
Universiteit zal worden voortgezet. Door omstandigheden wordt dit jaar beschouwd als een
tussenjaar, waarbij een andere, betere camera die in het kunstnest zit, wordt getest.
In de kunstnesten waar wordt gebroed zullen de jonge ijsvogels weer van een ring worden
voorzien. 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. Na het grote succes
van de Eerste landelijke IJsvogeldag wordt op 8-2-2020 in Velp de Tweede Landelijke dag
georganiseerd. Vanuit onze IJsvogelwerkgroep wordt dit ondersteund met adviezen en
het houden van een presentatie.
Broedvogelinventarisaties
De werkgroep broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 40 verschillende gebieden zijn de
afgelopen jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke
broedvogelpopulatie in ons werkgebied. In 2020 zijn de volgende gebieden door de beherende
instanties genomineerd om te gaan inventariseren: Loenderveense Plassen, Dode Hond,
Valse Bosjes, Horstermeer, Spiegelplas, Groeve Oostermeent en het Laarder Wasmeer
Nestkastonderzoek
Het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het
uitbreiden van het nestkasten bestand. We hebben nieuwe mensen nodig die controleurs
kunnen helpen of gebieden zachtjes aan kunnen overnemen. Wij leiden nieuwe controleurs
met plezier en geduld op.
Ronald Beskers en het coördinatie team bestaande uit Coby Jeninga, Henny Meulepas en
Pieter Jan Hegebart.
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Zwaluwenonderzoek
In dit jaarplan worden de plannen aangegeven die er zijn om de leefmogelijkheden van de in
het onderzoekgebied van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken broedende zwaluwen
te waarborgen en zo mogelijk uit te breiden. Om dit te kunnen realiseren zal gebruik gemaakt
worden van de media, projectfinanciering en de medewerking van de respectieve overheden.
Het verdient aanbeveling de zwaluwkringen op te heffen. De activiteiten daarvan zijn niet
zodanig dat die als een apart onderdeel gehandhaafd zouden moeten blijven. Opgaan in de
Werkgroep Zwaluwenonderzoek , die onder de Subgroep Onderzoek en Bescherming valt,
lijkt wenselijk.
De nu al vele decennia uitgevoerde tellingen van het aantal broedparen van huis- en
oeverzwaluwen zullen worden gecontinueerd. De gegevens van de monitoring worden al heel
lang gepubliceerd in De Korhaan en ter beschikking gesteld van Sovon, Vogelbescherming
Nederland en andere belanghebbenden.
Voor het jaarplan van 2020 heb ik met Dick gesproken over de voortgang van de tillen.
Omdat de til bij het Nautisch Kwartier zo goed bezet was in 2019 is er hoop dat de til op de
RWZI, daar dichtbij gelegen, gevonden zal worden door terugkerende jongen die in de andere
til geboren zijn. Daarom gaat in het voorjaar van 2020 het lokgeluid daar weer ingezet worden.
Er zijn geen plannen voor het plaatsen van meer tillen.
Voor de boerenzwaluw blijven de activiteiten op het niveau van voorheen. Er wordt voorlichting
over gegeven, adviezen worden verstrekt en bij calamiteiten wordt ingegrepen. Een aparte
actie waaraan al word gewerkt is het aanbreng en van nesthokjes en of planken onder bruggen
voor boerenzwaluwen. Deze voorziening en worden snel bezet, zo hebben de ervaringen in
de Eempolders geleerd. Met de gemeente Huizen zijn we inmiddels in onderhandeling over
het monteren daarvan onder bruggen in paren e.d. Ook Blaricum en andere gemeenten zullen
worden benaderd. Willen er helpen voorzieningen te realiseren bij kinderboerderijen en
dergelijke? Hulp van leden die op een of andere wijze een rol willen spelen bij dit soort
activiteiten is welkom.
Hetzelfde geldt voor de gierzwaluw. Hiervoor wordt het de hoogste tijd om activiteiten voor de
gierzwaluwen te gaan ondernemen. De stand neemt in een onrustbarend hoog tempo af.
Nieuwe nestplekken in muren en panden komen nauwelijks beschikbaar. Er zal een oproep
worden geplaatst in De Korhaan om leden ertoe te bewegen een aparte werkgroep te formeren
en verdwijning tegen te gaan
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4. Activiteiten
Vogelherkenningscursus
De vogelherkenningscursus is voor veel cursisten een eerste kennismaking met de
Vogelwerkgroep. Aan het team de taak om de cursisten, die uit eigen beweging zich opgaven
om deel te nemen, echt enthousiast te maken voor het vogelen. En in 2020 gaat dat zeker
weer lukken. Het team mag zich ieder keer weer verheugen op een volle Infoschuur en een
actieve deelname aan de excursies.
Een cursist is gevraagd toe te treden tot het cursusteam en heeft hier positief op gereageerd;
het lijkt ons goed het team uit te breiden.
Contact: cursussen@vwggooi.nl.
Verdiepingscursus
In 2020 zal de vijfde editie van de 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 zijn Roofvogels, Zangers, Steltlopers, lastige duo’s en Ganzen en eenden.
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 2020 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 2020 organiseren we zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekend. Ook gaan
we nog een extra voorjaarsweekend weg, naar de Farne Islands. We gaan naar BurghHaamstede in april. Dit weekend wordt geregeld door Hade Rijvers en Martijn Oort. De trip
naar de Farne Islands wordt geregeld door Wouter Rohde. In september gaan we naar
Ameland. Dit wordt geregeld door Margreet Bijpost en Wouter Rohde..
Buitenlandse reis
Het is de taak van de Commissie Buitenland om elk jaar een reis te organiseren naar een
vogelgebied in het buitenland. In 2019 gingen 52 VWG-ers naar Varna in Bulgarije.
In 2020 is de Extremadura in Spanje de bestemming. Een gebied zo groot als Zwitserland,
gelegen op twee honderd kilometer ten westen van Madrid tegen de Portugese grens. Het is
een met bergen omgeven plateau; steppeachtig met rivieren en rotsen. Hier en daar zie je wat
landbouw, maar over het algemeen is het terrein ruig met vele excursie-mogelijkheden.
We zijn er in 2017 ook al geweest, maar volgens iedereen die er al eens was, blijft de
Extremadura een ideale bestemming. Tijdens de traditionele reünie, te houden in november,
geeft de Commissie een foto-presentatie van deze reis, en krijgen alle Extremadura-gangers
daarvan een verslag en een memory-stick met foto’s.
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Lezingen
Voor 2020 staan 7 lezingen op de planning. Feiko Prins verzorgt de voorbereiding en
programmering. Contact: lezingen@vwggooi.nl.
Fotogroep
De Fotografiegroep streeft ernaar om in 2020 verder te werken aan het VWG credo “van goed
naar beter”. Voor de VWG groep betekent dit in concreto:
- Continueren van: avond en excursie programma; ondersteuning van Korhaan, website en
rapporten
- Verbeteren van de competenties van de fotografen middels uitwisseling van kennis en
coaching door externe expert. (verwachte kosten voor externe expert(s): 2x€150.
Catering
De catering groep wil zich ook in 2020 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 of Joke van
Velsen aanspreken op een van de ledenavonden.
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