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Jaarplan VWG 2021
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 2021 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven bestuur filosofie.
Ontmoeten en onderlinge banden versterken
In 2021 zetten we het pad voort waarin verbindingen maken tussen de cursus- en lezingenavonden
enerzijds en de excursies en de groepen anderzijds. Ook in 2021 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.
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Bescherming van vogelbelangen
Ook in 2021 wordt er door onze vogelwerkgroep veel gedaan aan vogelbeschermingswerk. Veel van
het onderzoekswerk van de groepen binnen onderzoek en bescherming (Eempolder- en
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 (boeren-, huis-, oever- en
gier)zwaluwen en nestkastbroeders
Meer gebiedsgericht wordt het nodige 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) een plan voor een hotel in Neragebouw
Horstermeer). 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 2021 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.
Communicatie intern en extern
In 2021 verwachten 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. Ideeën en plannen hiervoor krijgen
steeds meer vorm.
Verenigingsadministratie
Het jaarlijks versturen van de contributiebrieven en herinneringen is veel en ook weinig aangenaam
werk. Ook brengt dit voor onze vereniging extra kosten (porto, printen en papier) met zich mee.
Daarom is in 2020 de automatische incasso nog extra onder de aandacht gebracht.
Het is en wordt geen verplichting, om gebruik te maken van de automatische incasso. Maar, zoals
aangekondigd in de ALV van 2020, gaan we voor deze keuze per verenigingsjaar 2021 wel €2,00
administratiekosten rekenen.
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2. Onderzoek en bescherming

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. Volgens dezelfde succesvolle systematiek zal de werkgroep ook in 2021 weer een vijftal
verschillende gebieden op broedvogels inventariseren.

Roofvogels
Net als voorgaande jaren zullen wij ons richten op het inventariseren, voorlichten en opkomen voor de
belangen van de roofvogels.
Vogelringstation
Wij gaan op dezelfde manier door als in voorgaande jaren.
IJsvogels
De werkzaamheden van de IJsvogelwerkgroep zullen vrij zeker mede bepaald worden door de situatie
in ons land met de Coronacrisis. Mensen zullen wellicht nog beperkt buiten kunnen komen. Inwerken
van nieuwe vrijwilligers zal lastiger zijn of niet mogelijk. Hopelijk lukt het iedere deelnemer van de
werkgroep op tijd zijn of haar ijsvogelwanden te onderhouden en te monitoren.
De volgende activiteiten van de werkgroep worden in 2021 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 voor leden en belangstellenden,
datum nog onzeker.
Indien de situatie het toelaat wordt in de Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland een
bijzondere Marathonlezing gehouden. De lezing is de 200-ste ijsvogellezing van de coördinator van de
IJsvogelwerkgroep.
Het onderhouden van het netwerk met ruim 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.
Het Broedbiologisch IJsvogelonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Wageningen wordt
voortgezet. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van kunstnesten met een camera om het broedverloop
te volgen.
Indien mogelijk wordt er weer een Landelijke IJsvogeldag georganiseerd. Ondergetekende is initiator
en stimuleert de realisatie daarvan. Uitwisseling van kennis en informatie is het belangrijkste doel.
Coördinatie: jelleharder@hetnet.nl
Zwaluwenonderzoek
Er is een plan opgezet door Dick Jonkers om de coördinatie van de zwaluwen werkgroep op te splitsen
op soort. Dit plan heb ik ook naar het bestuur gestuurd. De plannen voor dit jaar zullen in verband met
de coronamaatregelen later besproken worden dan gepland.
Er is wel een plan in uitvoering! Bij de til achter het Fletcherhotel. Daar gaat het een en ander
veranderen. Het is gebleken dat het terrein waar die op staat in de zomer volop door jongeren gebruikt
wordt om te zonnebaden en zwemmen in de haven. Dit levert echter overlast op voor de vogels en ook
voor de hotelgasten en booteigenaren. Samen met Dick Jonkers en Jelle Harder heb ik die plek eens
goed onder de loep genomen. Besloten werd om de Gemeente Huizen en het Hotel te benaderen om
het veldje anders te gaan inrichten. Hieruit is een mooi plan ontstaan. De Gemeente heeft het gras al
omgeploegd en er een bloemenmengsel (inheems) ingezaaid. Er is contact met het hotel voor het
plaatsen van een of twee insectenhotels. We hopen dat zij dat willen sponsoren
Ook komen er drie ouderwetse telefoonpalen met draden, waar de zwaluwen op kunnen zitten. Dit
ontlast de lijnen en masten van de boten.
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Wat betreft de financiering. De Gemeente Huizen zorgt voor alle uitvoerende werkzaamheden. Voor de
telefoonpalen is een aanvraag gedaan bij het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland. Die
aanvraag is ook gehonoreerd. Het geld is al binnen bij de penningmeester.
Er zal ook nog een nieuw informatiebord moeten komen. Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij het
Dineke Sluijterfonds van de VWG.
Dit jaar zal de til bij het surfstrand en die bij het Fletcherhotel geschilderd worden. Er worden ook wat
meer kunstnesten op aan gebracht. Mieke Pieren-Olijhoek.
Nestkastonderzoek
Het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het uitbreiden van
het nestkasten bestand. Het monitoren van de nestkasten en onderzoeken hoe de vogels reageren op
de klimaatverandering en hoe de vogels reageren op hun biotoop veranderingen en het tekort aan
insecten. En het opleiden van nieuwe controleurs.
Ronald Beskers en het coördinatieteam bestaande uit Coby Jeninga, Henny Meulepas en Pieter Jan
Hegebart.
Eempoldertellingen
- Voortzetten van de tellingen op de tot nu toe gebruikelijke manier. Essentieel voor deze telling is dat
de resultaten vergelijkbaar zijn met die van de vorige jaren. Daarom kunnen er geen belangrijke
veranderingen aangebracht worden.
- De resultaten in wijdere kring verspreiden, bij voorbeeld door artikelen in De Korhaan.
- Werving van nieuwe tellers. Het aantal is voldoende, maar met meer tellers wordt het schema wat
ruimer.
- Volgens schema moet er een rapport komen over de jaren 2015 t/m 2020. Geprobeerd zal worden
om het komende jaar dit rapport te maken.
Weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied
Doelstelling algemeen: een optimale weidevogelbescherming in ons gebied. Dit wordt het 5e jaar van
de gecontracteerde 6 jaar waar de boeren op dezelfde basis vergoedingen ontvangen. Wij zullen ze
helpen, waar dat nodig is.
- In stand houden van de constructieve en prettige relatie met de boeren; waar
mogelijk en nuttig verhogen; deelnamebereidheid van de boeren (is al zeer hoog)
- Blijven werken aan begeleiding van ‘perspectief-biedende’ vrijwilligers, door ze mee te laten lopen
met ervaren mensen.
- Verder implementeren van beheersmaatregelen, zoals het verder implementeren van het uitrasteren
na opgedane ervaringen. Uitbreiden van kruidenrijk grasland (voeding en bescherming). Uitbreiden van
het aantal beheerspaketten met de boeren gericht op langere rustperiode (bijv. tot 1 juli).
- Uitbreiding van de plas-dras situaties
- In stand houden goede samenwerking met het Collectief Eemland op het gebied van
het monitoren, implementeren actieplan en ontwikkeling
We hebben er nog steeds plezier in en gaan vol goede moed verder.
Coördinatie: Ger Jan Van Loenen deelt het polder-regisseurschap met Gert Bieshaar.
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3. Activiteiten
Vogelherkenningscursus
Het cursusteam was van plan om met de groep cursisten van het voorjaar 2020 in maart 2021 de draad
weer op te pakken. De zaal in de Drie Dorpen was hiervoor al in optie gereserveerd. Inmiddels is
vanwege de voortgaande epidemie en daarbij horende regelgeving besloten om de cursus in najaar 2021
te starten
Ondanks corona komen er het hele jaar door aanmeldingen voor de cursus binnen. De najaarscursus
2021 zit al vol; alle belangstellenden die zich na 15 december 2020 hebben aangemeld komen op een
wachtlijst. Contact: cursussen@vwggooi.nl.
Verdiepingscursus
In 2021 zal wanneer dat mogelijk is de resterende twee avonden van de verdiepingscursus worden
aangeboden, die in 2020 niet konden doorgaan. Een nieuwe cursusronde behoort tot de mogelijkheden
Dagexcursies
Dagexcursie zullen in 2021 weer worden geprogrammeerd als dat mogelijk is.
Contact: programma@vwggooi.nl.
Weekenden
We hopen dat we in september weer een najaarsweekend kunnen organiseren. We hebben al een
accommodatie besproken op Terschelling.
Buitenlandse reis
Elk jaar besteedt de Commissie Buitenland de nodige tijd en energie om een reis te organiseren naar
een vogelgebied dat zowel voor de beginnende als voor de ervaren vogelaar een bijzondere belevenis
moet zijn.
In 2020 zou de reis naar de Extremadura gaan, een gebied tussen Madrid en Portugal. Een zeer
afwisselend en ruig landschap met vele bijzondere soorten. Het is nauwelijks in cultuur is gebracht en
biedt vele excursie-mogelijkheden.
Voor deze bestemming hadden bijna zestig VWG-ers zich lekker gemaakt, tot Corona toesloeg. Geen
reis naar Extremadura. Voor iedereen een grote teleurstelling, en voor Signor Pino, onze gastheer, een
pesadilla, een nachtmerrie!
In 2020 werd het niets meer, dus ook geen reünie en aankondiging van de bestemming van 2021.
Voorlopig heeft het geen zin een reis te plannen voor het voorjaar, maar hopelijk lukt dat wel in het najaar
2021. Een beter jaarplan kunnen we nu niet bieden.
Coördinatie: Evert Constandse, Bertus van den Brink, Bert Roelofs
Lezingen
Voor 2021 zijn met 5 sprekers al afspraken gemaakt. Doorgang zal afhankelijk zijn van de geldende
regels . Contact: lezingen@vwggooi.nl.
Fotogroep
De Fotografiegroep streeft ernaar om in 2021 verder te werken aan het VWG credo “van goed naar
beter”. Voor de Fotografiegroep betekent dit in concreto:
• Continueren van avond en excursie programma; ondersteuning van De Korhaan, website en
rapporten
• Verbeteren van de competenties van de fotografen middels workshops, demonstraties en
uitwisseling van kennis en coaching door externe expert(s)
Om ervoor te zorgen dat het programma zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de leden, is in
2020 een online enquête gehouden. De plannen voor 2021 zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de
resultaten van deze enquête.
Catering
De catering groep wil zich ook in 2021 inzetten voor de avonden. Uiteraard helemaal afhankelijk van de
richtlijnen.
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4. Communicatie
Versterking van de samenhang en afstemming tussen de verschillende communicatievormen (De
Korhaan, Nieuwsbrief, website, perscontacten) blijven speerpunten voor 2021. De zoektocht naar leden
die daarvoor journalistiek werk willen verrichten en actief verhalen gaan ophalen zal worden voortgezet.
Om de zichtbaarheid op social media te vergroten, is het wenselijk om leden te vinden die nieuws en
kennis vanuit de vereniging op platforms zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube kunnen
plaatsen.
Promotiekraam
Wat er volgend jaar weer mogelijk is weet niemand, als het kan staan we weer op het
Schaapscheerdersfeest in Blaricum, de cursussen, de Bijenmarkt in Bussum en het Vogelhospitaal in
Naarden.
Plan voor volgend jaar is een pinapparaatje aan te schaffen. Alleen met geld betalen werd al lastig, maar
nu is het echt uit de tijd.
We hopen op een beter jaar in alle opzichten. Nel, Femmy, Kitty, Paula en Marjolein.
De Korhaan
In 2021 zal ons verenigingsorgaan, De Korhaan weer 4 maal geheel in Full Colour verschijnen. 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.
Website , Nieuwsbrief, Moderne media
De werkwijze van 2020 zal gecontinueerd worden en in de loop van 2021 zal de website een opfrisbeurt
krijgen.
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