Jaarverslag 2009 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
Eindversie 24 januari 2010
1. Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken was in 2009 als volgt
samengesteld:
Voorzitter en SG Communicatie: Rien Rense
Secretaris: Renée Beekman tot 26 november, daarna Wobbe Kijlstra
Penningmeester/vicevoorzitter: André Kerkhof
Algemeen bestuurslid: Han Westendorp
SG Algemene Zaken: Bep Dwars
SG Avifauna: Piet Spoorenberg
SG Vogelherkenningscursus: waarnemer Wil Makkinje
SG Excursies: Joke van Velsen tot 26 maart, daarna Poul Hulzink
In de voorjaarsvergadering is Joke van Velsen afgetreden als bestuurslid namens de Subgroep
Excursies. Zij is 27 jaar lid geweest van het bestuur. Na de vergadering is op gepaste wijze
“afscheid” genomen. Joke is opgevolgd door Poul Hulzink. In de najaarsvergadering is Renée
Beekman afgetreden als secretaris. Renée is opgevolgd door Wobbe Kijlstra. In deze
vergadering is Han Westendorp verkozen tot algemeen bestuurslid. Voorzitter Rien Rense
blijft de functie van coördinator communicatie ad interim vervullen tot een opvolger is
gevonden. Er is nog geen officieel bestuurslid namens de Subgroep Vogelherkenningscursus
in het bestuur benoemd. De vergaderingen worden wel bijgewoond door Wil Makkinje als
vertegenwoordiger van de Subgroep Vogelherkenningscursus.
Het Algemeen Bestuur heeft het afgelopen jaar vijf maal vergaderd; het Dagelijks Bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) komt circa 10 dagen eerder bijeen. Veel zaken
worden afgewikkeld middels e-mail.
De algemene ledenvergaderingen op 26 maart en 26 november 2009 hadden een goede
opkomst met ruim 60 leden.
In de najaarsvergadering is een oorkonde van verdienste uitgereikt aan Ronald Beskers. Hij
heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als coördinator van de werkgroep nestkasten.
De kascommissie, bestaande uit Pieter Jan Hegenbart, Johan de Koning en Wobbe Kijlstra
heeft na controle de boekhouding van 2009 op orde bevonden. In verband met zijn benoeming
tot secretaris is Wobbe Kijlstra afgetreden als lid van de kascommissie. Hij is opgevolgd door
Elsje van der Velde.
2. Subgroep Avifauna
Begin 2009 zijn Jan Willem Lutje Schipholt en Guus Proost uit het Coördinatieteam (CT)
getreden en zijn Wobbe Kijlstra en Dirk Prop tot het CT toegetreden. Samen met Jan Mooij
en Piet Spoorenberg bestaat het CT dus uit 4 personen.
Begin 2009 is in twee bijeenkomsten van de subgroep speciaal aandacht geschonken aan het
beleid van de subgroep Avifauna, de doelstelling van de werkgroepen en de rol hierbij van het
coördinatieteam. Het resultaat hiervan is onder andere vertaald in het beleid voor 2010.
Als doelstellingen van de werkgroepen zijn hierbij benoemd:
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 vernieuwing / continuïteit van de werkgroepen
 promotie van / bijdragen aan bekendheid van de vogelwerkgroep
 onderzoek / monitoring volgen van (aantallen) ontwikkelingen vogelpopulaties
 bescherming / tegengaan van vervolging, verbetering leefgebied, advies over beheer
 kennisvergroting / opleiden (groep en individu)
Uit een eerste inventarisatie bleek dat:
 de werkgroepen sterk zijn op het terrein van „onderzoek‟ en „bescherming‟
 vernieuwing, promotie en kennisvergroting minder goed uit de verf komen
 alle werkgroepen een smalle basis kennen en continuïteit (in bemensing) niet
vanzelfsprekend is
 ontwikkeling in kennis het werk zowel interessanter als moeilijker maakt
 gebiedsonderzoek/broedvogelinventarisaties ontbreken.
In 2009 was de Boomklever de soort van het jaar. De keuze voor deze soort bleek veel
mensen aan te spreken. Ook het meldingssysteem via de website werkte goed en leverde maar
liefst 580 waarnemingen op. Deze gegevens worden nog verwerkt, samen met de gegevens uit
het tuinvogelonderzoek en het nestkastenonderzoek.
Begin 2009 is de werkgroep broedvogels als een nieuwe werkgroep binnen de Subgroep
Avifauna gestart. Deze groep richt zich op het uitvoeren van broedvogelinventarisaties binnen
het werkgebied. In overleg met Staats Bos Beheer in de persoon van R. Zwaan, zijn als eerste
project de broedvogels in De Kampen geïnventariseerd. Hierbij is geëxperimenteerd met een
nieuwe manier van verwerken. De waarnemingen zijn met behulp van Google maps
rechtstreeks in de computer ingevoerd (zie www.broedvogelkartering.nl). Ook de interpretatie
van de waarnemingen naar broedterritoria is geautomatiseerd. De ontwikkeling van dit
programma is een idee van Dirk Prop en ook door hem gerealiseerd. Het resultaat is, dat het
invoeren van de waarnemingen met behulp van „Google maps‟ in de computer, het berekenen
van de territoria en het maken van de stippenkaarten prima werkt. Er is een artikel over dit
programma geschreven en aangeboden aan “Het Vogeljaar”.
Het inventarisatieproject in de gemeente Huizen van 2008 heeft in 2009 geen nieuw vervolg
gekregen. Wel is er gewerkt aan de verwerking van de gegevens. Het rapport is nog in
voorbereiding. Ook is in 2009 weer de Waterleidingplas te Loenen op broedvogels
geïnventariseerd. De gegevens van de inventarisaties van de Waterleidingplas van de jaren
2004-2008 zijn nog eens aan een extra kwaliteitsbeoordeling onderworpen en er is gestart met
het schrijven van het verslag over deze periode.
De werkgroep weidevogelbescherming had ook in 2009 weer de eer om het eerste kievitsei
van Nederland te vinden. Dit leverde leuke aandacht van de pers op. Vervolgens bleek dat er
in 2009 sprake was van een teruglopend aantal weidevogels en dat redenen hiervan nog
onbekend zijn. Was er in 2008 veel predatie en kwamen er van de 310 nesten 140 uit, in 2009
waren er 230 nesten en kwamen er hiervan wel 164 uit.
Om in de toekomst de continuïteit van de werkgroep te borgen is in 2009 begonnen met het
betrekken van meer vrijwilligers bij coördinatie taken.
Ronald Beskers was als coördinator van de werkgroep nestkasten mede initiatiefnemer van
de oprichting van de landelijke werkgroep NESTKAST. Inmiddels wordt overigens al 50 jaar
nestkastenonderzoek uitgevoerd in ons werkgebied. In 2009 zijn alle verslagen die hierover
geschreven zijn verzameld en is gestart met het opstellen van een overzicht van deze 50 jaar
onderzoeksgegevens. Enkele feiten uit het onderzoeksjaar 2009: 1.370 nesten, 1.090
broedsels, 9.742 eitjes, 7.385 uitgevlogen, 300 kasten gebouwd, 16 soorten worden gevolgd.
In 2009 is meegewerkt aan een ringprogramma voor Bonte Vliegenvanger en Boomklever.
Vanuit de werkgroep zwaluwen is de Zwaluwkring Huizen opgericht. Idee is om in meer
gemeentes dergelijk Zwaluwkringen te laten ontstaan. Zwaluwkring Huizen heeft inmiddels
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een vergunning voor het plaatsen van een zwaluwentil voor Huiszwaluwen. Het lang lopende
onderzoek van de werkgroep is ook in 2009 uitgevoerd en leerde dat de Oeverzwaluwen in
ons werkgebied van 800 paar in 2008 naar 400 paar in 2009 zijn afgenomen. Het aantal
bewoonde Huiszwaluwnesten is ook gezakt; van 1.274 in 2008 naar 847 in 2009.
Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen kunnen bij gebrek aan vrijwilligers voor dit werk niet de
onderzoeksaandacht krijgen die nodig is,. Wel wordt veel werk verzet voor het plaatsen van
broedplankjes onder bruggen en in duikers, om weggevallen broedmogelijkheden op
boerderijen te compenseren.
De werkgroep Steenuilen bevindt zich in rustig vaarwater. Het gebrek aan Steenuilen van de
afgelopen jaren maakt dat de activiteiten in 2009 beperkt bleven tot Eemnes en omgeving.
Hier bevindt zich het enige broedsel van ons werkgebied in een kast. Daarnaast zijn ook
enkele losse territoria waargenomen. Er is contact onderhouden met de Steenuilenwerkgroep
in Noord Holland.
De werkgroep Eempoldertellingen heeft in 2009 de langjarige reeks van tellingen op de
gebruikelijke manier voortgezet. Met grote regelmaat worden artikelen in De Korhaan en op
de website van onze Vogelwerkgroep gepubliceerd. Hierin worden de resultaten per soort van
de afgelopen 30 jaar behandeld. Inmiddels is Jan Mooij alweer begonnen met de rapportage
over de periode 2003-2008.
De werkgroep roofvogels heeft weer een druk jaar achter de rug. Het bleek echter een minder
succesvol broedseizoen voor de roofvogels. De Havik ging in ons werkgebied van 50 paar en
100 jongen in 2008 naar 42 paar en 67 jongen in 2009. Het broedresultaat van de Buizerd was
nog sterker afgenomen. Mogelijk als gevolg van een daling van het aantal Haviken, lijkt het
de Sperwer iets beter gegaan te zijn in 2009. Van de Kerkuilen en Bosuilen zijn veel minder
broedsels geconstateerd dan in 2008. Het aantal Boomvalken was wel gelijk gebleven
vergeleken met 2008. Daarnaast is in 2009 bij Boomvalken gestart met een project met
kleurringen. Met behulp van deze kleurringen kunnen individuen van Boomvalken beter
gevolgd worden (met telescoop).
De coördinator van de werkgroep trektelpost (Fred van Klaveren) is hiermee gestopt. De
vogeltrek over ons werkgebied werd al nauwelijks meer structureel geteld. Er is geen
opvolger voor Fred en de werkgroepactiviteiten zijn vooralsnog gestopt. Fred zal de gegevens
van de afgelopen jaren nog uitwerken en in een verslag vastleggen.
De coördinator van de werkgroep tuinvogels (Fernand Jager) heeft aangegeven, dat hij in
2010 deze taak wil overdragen aan een opvolger. Deze opvolger wordt op het moment van
schrijven nog gezocht.
In de werkgroep IJsvogels zijn 40 - 50 personen actief. In 2009 werden op 65 verschillende
terreinen in de regio ongeveer 200 ijsvogelwanden gecontroleerd. Dit zijn allemaal plekken
die door de vrijwilligers zelf zijn gemaakt om IJsvogels meer nestgelegenheid te bieden. Door
dit groot aantal aangelegde ijsvogelwanden was het aantal broedende IJsvogels in ons
werkgebied de laatste jaren flink toegenomen.
Een strenge winter, waardoor het voedsel langere tijd onbereikbaar is, betekent de dood voor
veel standvogels. Begin 2009 is in navolging van Paul en Loes van der Poel een korte actie
gehouden om zoveel mogelijk wakken open te houden als visplaats voor IJsvogels. Er deden
25 mensen aan mee verdeeld over 10 plaatsen in de regio. Diverse IJsvogels werden
waargenomen. Voor de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek was het spannend om te
ervaren wat de lange koude winter voor gevolgen zou hebben voor de ijsvogelstand in 2009.
Uiteindelijk bleek dat de stand met 60% is gedaald t.o.v. 2008. Dat is vrijwel zeker ook het
landelijke beeld.
Op 24 november 2009 werd een bijeenkomst gehouden voor de leden van de werkgroep
waarbij ook circa 35 belangstellenden aanwezig waren.
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3. Subgroep Communicatie
De redactie van het verenigingsblad De Korhaan bestaat uit Hillie Hepp met ondersteuning
van Dick Jonkers, Lenny Langerveld, Josée van Beek, Carla van Lingen, Joost van
Ramshorst, Paul Keuning en Rien Rense. Frans van Lier is toegetreden als fotoredacteur. Dit
team komt voor elk nummer bijeen en bespreekt dan zowel het komende nummer als de kopij
op termijn. Het werven van de bijdragen voor de vaste rubrieken gebeurt vooraf door Lenny.
Door deze werkwijze is het werk beter gespreid en is er steeds voldoende kopij. Het opmaken
gebeurt door Hillie met het standaardprogramma Word. De jaargang 2009 telde vijf nummers
met in totaal 180 pagina‟s. De oplage is verhoogd van 700 naar 750 exemplaren. De omslag is
voor het laatste nummer vernieuwd; er zijn weer voldoende exemplaren voor twee jaargangen
gedrukt.
De maandelijkse lezingenavonden zijn in 2009 voor het laatst georganiseerd en geleid door
Wim le Clercq. Hij verdient onze grote waardering voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De
avonden zijn gemiddeld door circa 50 belangstellenden bezocht. Het programma was zowel
gericht op de vogels in Nederland als in het buitenland.
De belangstelling voor de maandelijkse ledencontactavonden viel tegen. De avonden worden
georganiseerd door het bestuur in samenwerking met de subgroep avifauna.
De informatie- en boekenkraam tijdens de lezingenavonden is verzorgd door Hade Rijvers.
Zij was ook aanwezig met een promotiekraam bij verschillende externe evenementen.
Verschillende andere leden ondersteunen deze promotieactiviteiten.
De website van de VWG heeft in 2009 goed gefunctioneerd, maar is wel een keer gehackt.
Gelukkig konden de webmasters Dirk Prop en Helmoet Vos schade voorkomen. De
mogelijkheden van de website worden steeds meer gebruikt. De waarnemingen van de vogel
van het jaar “de Boomklever” en van IJsvogels konden direct op een kaartje op de website
worden ingevoerd. Het programma met alle VWG-activiteiten wordt bijgehouden door Poul
Hulzink (programma@vwggooi.nl). Het gebruik van het forum op de website komt echter
nog niet van de grond.
Via het Goois Vogelnet zijn meer dan 10 jaar bijna dagelijks per e-mail interessante
waarnemingen doorgegeven. Hoewel er 350 deelnemers zijn, werden in de loop van 2009
steeds minder waarnemingen langs deze weg doorgegeven. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van gooi.waarneming.nl. Dat is reden geweest voor Hans van Oosterhout om eind
2009 te stoppen met het Goois Vogelnet. Hans heeft in de loop der jaren 2.232 berichten
verstuurd! Op 31 december heeft een groot aantal leden hem een verrassingsbezoek gebracht
om hem te bedanken voor al dit werk.
De digitale nieuwsbrief voor de leden van de VWG “Het Vliegensvluggertje” is gericht op
actueel verenigingsnieuws en verwijst voor achtergrondinformatie naar de website. De
nieuwsbrief is in 2009 21 keer verstuurd en er zijn 255 abonnees. Dit experiment is een
blijvertje geworden.
De externe communicatie wordt doorgaans verzorgd door de uitvoerders van de activiteiten.
Hiervoor is een handreiking en een lijst met persadressen beschikbaar. In 2009 is het nog niet
gelukt om de externe communicatie meer structuur en inhoud te geven.
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4. Subgroep Vogelherkenningscursus
De Subgroep Vogelherkenningscursus organiseert jaarlijks twee korte cursussen voor
volwassenen en – in principe - een doorlopende cursus voor de jeugd.
De subgroep was in 2009 in het bestuur vertegenwoordigd door Wil Makkinje als waarnemer.
De vogelherkenningscursus voor volwassenen is dit jaar tijdens het voorjaar en najaar weer
druk bezocht.
De trend dat de najaarscursus minder bezocht wordt dan in het voorjaar is dit jaar doorbroken.
Beide cursussen waren helemaal volgeboekt wat inhoudt dat er 60 cursisten waren. Dit aantal
is het maximale aantal cursisten per cursus.
De cursisten, die voor het eerst onze cursus volgen, krijgen de gelegenheid om een voor- en
najaarscursus te volgen,. Zij krijgen voorrang bij de inschrijving. Alle cursisten die 2x onze
cursus gevolgd hebben krijgen géén uitnodiging meer zodat nieuwe cursisten ook de
gelegenheid hebben de vogelherkenningscursus te volgen en de cursus niet dichtslibt met
“oud” cursisten. Zij kunnen zich natuurlijk altijd aanmelden voor de wachtlijst, maar mensen
die voor het eerst komen gaan voor.
Er is nu voor de voorjaarscursus 2010 alweer een wachtlijst van 30 mensen.
De cursus wordt in de Infoschuur van het Goois Natuur Reservaat, naast de natuurbrug,
gegeven op 6 dinsdagavonden met daarbij 4 ochtendexcursies in het weekend.
In het voorjaar ligt de nadruk op de zomergasten, broeden en zang. In het najaar komen de
wintergasten, het ruien en de geluiden die bij de winter horen aan bod.
Door middel van beamerpresentaties worden de cursisten in het voor- en najaar ingewijd in de
vogelwereld. De cursusleiders worden steeds inventiever met het gebruik van de beamer wat
tot gevolg heeft dat de cursisten tijdens de cursussen op prachtige foto‟s, geluiden en filmpjes
getrakteerd worden. Wat ook weer tot gevolg heeft dat zij razend enthousiast zijn en graag
terug komen naar de volgende cursus.
Bij beide cursussen is een aantal cursisten lid geworden van onze vogelwerkgroep dat voor de
cursusleiders een kroon op het werk is want dan is het vogelvirus goed overgekomen.
Dit najaar is voor het eerst na de cursus aan de cursisten een enquête gestuurd om te kijken of
er nog iets kan worden verbeterd. Daaruit zijn een paar verbeterpunten gekomen, zoals de
bereikbaarheid/verlichting van de infoschuur, waar een oplossing voor wordt gezocht.
Tijdens de najaarscursus werd Ronald Sinoo weer als gastspreker begroeten, wat hij op zijn
eigen bekende wijze heeft ingevuld.
De najaarscursus is afgesloten met een bezoek aan het Vogelhospitaal in Naarden.
Het cursusgeld is in het najaar met 5 euro verhoogd. Het is nu: 35 euro voor niet-leden van
onze vogelwerkgroep en 30 euro voor leden van de vogelwerkgroep (consumpties
inbegrepen), zodat de cursussen zich ook dit jaar weer zonder hulp van de vogelwerkgroep
zelf konden bedruipen.
Conclusie: het was een geweldig jaar voor de vogelherkenningscursus voor volwassenen en
begin maart start de voorjaarscursus 2010.
De belangstelling voor de jeugdcursus was in 2008 al afgenomen. In 2009 is dat niet
veranderd en na de zomer is de cursus zelfs gestopt. Het organisatieteam beraadt zich nog op
een nieuwe aanpak.
5. Subgroep Natuurbescherming
Na het terugtreden van Rob Kloosterman als coördinator natuurbescherming eind 2007 is
voor hem geen opvolger gevonden en zijn de activiteiten sterk verminderd. In 2009 is de
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subgroep daarom opgeheven en is natuurbescherming een onderdeel geworden van de
Subgroep Avifauna.
6. Subgroep excursies
Er is in 2009 weer een interessant programma volbracht met maar liefst 24 excursies (zie
tabel). De ochtendwandel- of -fietsexcursies richtten zich zoals gebruikelijk hoofdzakelijk op
het bezoeken van het voor het werkgebied kenmerkend pallet aan biotopen. De dagexcursies
richtten zich juist meer op gebieden buiten het werkgebied. Samen met de deskundigheid van
de excursieleiders zorgt dit ervoor, dat de leden veel soorten vogels in hun variatie aan
biotopen en in de diverse seizoenen kunnen waarnemen en bewonderen.

ochtendwandel-, -vaar- of -fietsexcursies
dagexcursies
middagexcursie
avondexcursies
openbare excursies
weekendexcursies
totaal

2009

2008

2007

2006

2005

13
7
1
2
0
1
24

12
7

10
7

8
9

9
6

0
1
2
22

1
2
2
22

1
1
2
21

1
3
2
21

Bekende excursiedoelen waren: de Eempolders, Hilversumse Bovenmeent en Naardermeer,
Stulp, rondje Zeeland, Lauwersmeer en Rondje Noord Holland. Terug in 2009 was de grote
tocht naar en door het prachtige Bargerveen. Vermeldenswaardig zijn verder thematische
excursies zoals bosvogelgeluiden op landgoed Spanderswoud, Noordoost-Groningen en
polder Breebaart met een accent op de Grauwe kiekendief alsook het thema nestkasten in
Bikbergen/Crailo waar de deelnemers kennis konden nemen van het vele werk van de
werkgroep nestkasten van onze vogelwerkgroep. Ook bijzonder waren de twee
avondwandelingen naar respectievelijk Aardjesberg op de Westerheide in het voorjaar en
Westbroekse zodden in de zomer. De avondsfeer bleek voor menig deelnemer een bijzondere
ervaring. Gemiddeld worden de excursies goed tot zeer goed bezocht variërend van 8-15
personen.
Het voorjaarsweekeinde ging naar de Hoge Venen in de Ardennen (België) en was naast
gezellig en vogelrijk vooral ook regenrijk.
Op verzoek van Waternet, de beheerder van de Loenderveensche plas, is bijstand verleend aan
de organisatie van een aantal openbare Waternet-excursies in het winterseizoen 2008-2009.
Excursieleiders van de Vogelwerkgroep hebben tientallen bezoekers langs de plas geleid en
toelichting gegeven op de betekenis van het gebied voor vogels.
Het najaarsweekeind is dit jaar overgeslagen. De subgroep excursies heeft zich in het najaar
gebogen over haar taak en de toekomst. Tevens is een stevige voorzet gemaakt voor het
excursieprogramma 2010.
In maart 2009 is Joke van Velsen als bestuurslid afgetreden na 27 jaar bestuurslidmaatschap
en de jarenlange zorg voor de (subgroep) excursies. Poul Hulzink is bereid gevonden haar op
te volgen. In de algemene ledenvergadering van 26 maart 2009 heeft dit zijn beslag gekregen.
De voorzitter heeft tijdens deze algemene ledenvergadering uitgebreid stilgestaan bij de vele
verdiensten voor de vereniging, niet in de laatste plaats op sociaal vlak, en heeft Joke bedankt
voor haar jarenlange tomeloze inzet. De grote opkomst van (oud-)leden en excursieleiders
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onderstreepte de grote waardering – in brede kring - die wordt gehecht aan het vele werk dat
Joke heeft verzet.
7. Commissie Buitenland
Door de Commissie Buitenland zijn drie reizen georganiseerd, alle met eigen auto naar
Duitsland, maar wel totaal verschillend.
De eerste reis ging in het voorjaar met 27 deelnemers naar het Mitten Elbe-gebied bij de grens
van het voormalige West- en Oost-Duitsland. Het was een bijzondere ervaring om te zien hoe
de natuur zich in het voormalige Sperr Gebiet heeft kunnen ontwikkelen. Het verblijf was in
een prachtig slot in het fraai gerestaureerde plaatsje Lenzen in het voormalige Oost-Duitsland.
Lopend, fietsend en met de auto werd de omgeving verkend. ‟s Avonds was er het
gemeenschappelijke avondeten en het uitwisselen van ervaringen. Hier gaan we beslist nog
een keer naar toe.
De tweede reis ging in het najaar een weekend lang met 42 deelnemers naar de Dümmersee.
Het verblijf in het Jungeren- und Freizeitzentrum was niet luxe, maar comfortabel genoeg om
je prima te vermaken. De avonden konden in een “eigen” ruimte gezellig worden
doorgebracht. De sterk afwisselende omgeving bood genoeg om vogelaars tevreden te stellen.
Ook weer zo‟n excursie die voor herhaling vatbaar is.
De derde reis was speciaal voor de “senioren” van de VWG. Voor de tweede maal werd het
gebied van de Hohe Mark bezocht, werd een boottocht gemaakt, werd Wildpark Granat
bezocht, maar ook de directe omgeving van het gezellige Hotel Jägerhof in Flaesheim op nog
geen 200 km van Het Gooi leverde niet erg veel maar wel leuke waarnemingen op. De
deelnemers wisten het zeker: volgens jaar gaan ze weer mee.
Jammer was het dat door omstandigheden na de eerste reis de samenstelling van de
commissie werd gewijzigd: Engbert van Oort en Wim le Clercq traden na bijna tien jaar actief
te zijn geweest, terug en Cobie Hoogeboom en Evert Constandse traden toe om samen met
André Kerkhof de activiteiten voort te zetten.
8. Subgroep Algemene Zaken
In 2009 is de ledenadministratie verzorgd door Trudie Kroon. Zij verwerkt de ledenmutaties
voor De Korhaan en de ledenlijst en verwelkomt nieuwe leden door het toesturen van de laatst
verschenen Korhaan en de welkomstmap, en verzorgt samen met Andre Kerkhof de
acceptgiro‟s voor de contributie. Maak het de ledenadministratie gemakkelijk door bij de
betalingen altijd het lidnummer te vermelden.
André maakte ook de uitdraaien van de adresetiketten voor de verzending van ons blad.
Het aantal leden is in 2009 iets toegenomen van 724 naar 732.
Totaal aantal leden eind
december 2009
- gewone leden
- huisgenootleden
- ereleden
- jeugdleden

732
590
130
9
3

Ledenmutaties in 2009:
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Aantal nieuwe leden
Aantal leden uitgeschreven

57
50

opgezegd
overleden
uitgeschreven. vanwege contributieachterstand

40
3
7

De postbezorging en het verzendklaar maken van De Korhaan zal in 2010 na ruim 30 jaar niet
meer door Bep Dwars verzorgd worden.
Zoals in afgelopen jaar kunt u nog steeds de door haar verzamelde natuur- en
vogeltijdschriften via de leesmappen inzien of lenen evenals boeken en rapporten die in de
kasten op de Broedplaats aanwezig zijn, tijdens een contact- of vergaderavond of op afspraak
na een telefoontje.
Over de inhoud van een artikel of verslag kunt u iets lezen in De Korhaan in de literatuurlijst
die Paul Keuning wederom voor u samenstelde of op de rapportenlijst op de website.
In Westerheem zijn in de grote recreatiezaal de contactavonden en avifauna-bijeenkomsten
gehouden. In de verenigingsruimte De Broedplaats vergaderden het AB, DB, de redactie van
De Korhaan en incidenteel andere groepen.
9. Financieel verslag
Het afgelopen jaar was begroot met een evenwichtig resultaat: geen winst, geen verlies. Het is
anders uitgekomen, financieel overigens niet ongunstig. Het resultaat is bijna € 1.600,positief.
De inkomsten uit contributie en giften zijn marginaal hoger dan begroot, de renteopbrengst is
mede door in verhouding gunstige rentetarieven en doordat veel afzonderlijke rekeningen bij
de diverse werkgroepen zijn opgeheven en ondergebracht bij de penningmeester, sterk
meegevallen ten opzichte van de begroting.
De Subgroep Excursies heeft minder algemene kosten gemaakt dan was begroot.
Ook de Commissie Buitenland heeft de reizen voorzichtig gecalculeerd en daardoor nog geen
5% van de deelnemersbijdragen minder uitgegeven.
Bij de Subgroep Avifauna zijn diverse werkgroepen actief:
De Weidevogelbeschermers hebben intussen wel een erg groot werkkapitaal opgebouwd.
De Roofvogelwerkgroep bedruipt zichzelf en krijgt een bijdrage van de VWG.
Het zwaluwenonderzoek heeft minder gekost dan begroot.
De kosten voor de zwaluwentil in Huizen zijn voorgeschoten en zullen in 2010 naar
verwachting terugkomen in de vorm van subsidies en bijdragen.
De werkgroep Goois Nestkasten Onderzoek heeft gebruik gemaakt van de reservering uit
2008 en mede daardoor wat overgehouden en dat is toegevoegd aan de reservering.
Het reeds lang lopende Tuinvogelonderzoek heeft een licht begrotingsoverschot.
Het Vogelringstation krijgt een jaarlijkse bijdrage van de VWG.
De Telgroep Waterleidingplas heeft enkele jaren aan een positief financieel resultaat kunnen
bijdragen, nu zijn er enige kosten gemaakt.
De IJsvogelwerkgroep bedruipt zichzelf en kan uit de reservering de toekomstige uitgaven
doen.
De algemene kosten van de Subgroep Avifauna zijn belangrijk minder dan begroot.
De jeugdcursus had in het voorjaar nog uitlopende activiteiten waarvoor in het najaar 2008
door de deelnemers was betaald.
De volwassenencursus had meer deelnemers, daardoor meer inkomsten maar ook iets meer
uitgaven; het verschil gaat naar het werkkapitaal.
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De kosten voor De Korhaan vielen vorig jaar mee, dit jaar tegen: de advertentie-inkomsten
zijn volledig weggevallen en bovendien kwamen we net niet uit met de omslagen die voor
twee jaar worden aangemaakt.
De Promotiestand heeft als doelstelling om de VWG met haar activiteiten te promoten en toch
is er enige winst gemaakt.
De website wordt steeds uitgebreider en mooier. Ook het aantal bezoekers zit stevig in de lift.
En het voordeel is dat digitaal in verhouding weinig kost en dit keer zelfs nog minder dan
begroot.
Ook het Vliegenvluggertje profiteert van het digitale voordeel: er zijn geen kosten gemaakt.
De huisvestingskosten van De Broedplaats zijn onder de begroting gebleven.
De werkzaamheden van onze vereniging groeien en daardoor stijgen ook de bestuurskosten.
Attenties voor leden die het verdiend hebben (dankbetuigingen, oorkondes, bloemen en zo),
maar ook bijvoorbeeld de bijdrage voor adoptie van een vogelsoort (de Boomklever) om de
Broedvogelatlas Noord-Holland te sponsoren, worden verantwoord onder representatiekosten.
Dit is het 10e en laatste financiële jaarverslag van de huidige penningmeester en hij is blij dat
hij een financieel gezonde vereniging aan zijn opvolger kan overdragen. Hij zal zeker in staat
zijn om de financiële basis van onze VWG sterk te houden, omdat onze leden de
doelstellingen van onze vogelwerkgroep onderschrijven: het bestuderen en beschermen van
de in het wild levende vogels in het werkgebied. Het is maatschappelijk interessant werk en
het geeft veel voldoening.
De inkomsten en uitgaven zijn als volgt verlopen:
2009
Alles in €

Uitgaven Inkomsten Uitgaven inkomsten
Totalen
Begroting
Gerealiseerd
Gerealiseerd Begr.verschil

Inkomsten
Contributie
Giften
Rente
SG Excursies
Bijdragen voorjaarsexcursie
Kosten voorjaarsexcursie
Bijdragen najaarsexcursie
Kosten najaarsexcursie
Algemene kosten
naar werkkapitaal SG Excursies
Commissie buitenland
Bijdragen excursie Mitten Elbe
Kosten excursie Mitten Elbe
Bijdragen excursie Dümmersee
Bijdragen excursie Dümmer See
Bijdragen excursie Flaesheim
Kosten excursie Flaesheim
naar werkkapitaal C'ie Buitenland
SG Avifauna
Weidevogelbescherming
Legselbeloning
naar werkkapitaal Weidevogelbesch.

12.000
1.500
950

12.387,00
1.813,00
2.026,59

0

390,00

0

16.226,59

1.776,59

-158,88

141,12

0,00

0,00

-1.410,37

689,63

476,25
0

0
300

0,00
0,00
158,88
86,25

0
0

9.180,00
9.170,09

0
0

3.375,00
3.069,18

0

1.850,00

0

1.647,50
518,23

0

818,80
0

2.678,75
1.859,95
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2009
Uitgaven Inkomsten Uitgaven inkomsten
Totalen
Alles in €
Begroting
Gerealiseerd
Gerealiseerd Begr.verschil
Roofvogelwerkgroep bijdrage VWG
200
200,00
Roofvogelwerkgroep inkomsten
812,50
Roofvogelwerkgroep uitgaven
311,27
Roofvogelwerkgroep naar werkkap.
501,23
Zwaluwonderzoek
300
66,95
Zwaluwentil uitgaven
528,20
Zwaluwentil naar reservering
528,20
Nestkasten inkomsten
500
1.977,50
Nestkasten bijdrage VWG
500,00
Nestkasten uitgaven
1.755,95
naar Reservering Nestkasten
221,55
Tuinvogelonderzoek
200
134,50
Ringvogelstation bijdrage
200
200,00
Telgroep Waterleidingplas
0,00
Telgroep Waterleidingplas kosten
109,61
IJsvogelwerkgroep inkomsten
918,00
IJsvogelwerkgroep uitgaven
129,16
naar Reservering IJsvogelwerkgroep
788,84
Algemene kosten
700
199,31
SG Cursussen
Jeugdcursus: inkomsten
Kosten cursus
Volwassenencursus: inkomsten
Kosten cursus
Naar Werkk.SG Cursus Jeugd
Naar Werkk.SG Cursus Volw.
SG Communicatie
Ledenavonden
De Korhaan
Opbrengst advertenties
Promotiestand
verschil begin-/eindvoorraad
inkopen
verkopen
kosten promotiestand
Naar werkkapitaal promotiestand
Website
Vliegensvluggertje
Verkoop boeken, verenigingsuitg.
Diversen
Huisvestingskosten
Huur
Huishoudelijke dienst
Aanpassingen
Bestuurskosten
Lidmaatschappen
Ledenadministratie
Bestuurskosten

0,00

0,00

-9.446,91

-846,91

-1.292,23

207,77

-2.323,10

-373,10

0,00
352,17
2.615
2.615

3.790,00
2.279,39
352,17
1.510,61

1.600
7.500

1.185,11
8.160,65
1.000
0

0,00
700,50
2.575,99
2.257,65

250

191,00
191,16
101,15
0,00
0,00

250

1.200
300

250
450
1.000

1.200,00
92,23

207,25
415,04
420,41
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2009
Alles in €
Representatie
Diversen

Uitgaven Inkomsten Uitgaven inkomsten
Totalen
Begroting
Gerealiseerd
Gerealiseerd Begr.verschil
250
777,19
0
503,21

Resultaat

Totalen

0

18.065

1.595,10

-1.595,10

-1.595,10

0,00

0,00

18.065 45.123,11 45.123,11

De balans over 2009 is:
BALANS in €
Liquide middelen
Spaarrekeningen

Per 01-01-2009

Resultaat'09

Per 31-12-2009

3.989,32
76.370,14

8.500,07
63.390,81

1.033,40

1.733,90

Depot TNT-Post
Depot Postbus

70,34
113,44

70,34
113,44

Te ontvangen/vooruitbetaald

354,45

Voorraad Promoshop

Werkkapitaal SG Excursies
2.577,39
Werkkapitaal Cursus Volw.
3.398,00
Werkkapitaal Cursus Jeugd
963,36
Reservering leermiddelen
993,81
Werkkapitaal c'ie buitenland
3.636,93
Werkkapitaal Promoshop
3.590,61
Werkkapitaal Roofvogelwerkgr.
119,01
Reservering Nestkasten
500,00
Reservering Clubhuis
20.712,89
Werkkapitaal Weidevogelbescherming
4.720,72
Reservering IJsvogelwerkgroep
1.385,29
Reservering Red De Weidevogels Eemland 21.966,11
Reservering zwaluwentil
0,00
Eigen vermogen
17.366,97
Totalen

81.931,09 81.931,09

2.189,50
-86,25
1.510,61
-352,17
0,00
518,23
191,16
501,23
221,55
0,00
1.859,95
788,84
-16.532,08
-528,20
1.595,10

2.491,14
4.908,61
611,19
993,81
4.155,16
3.781,77
620,24
721,55
20.712,89
6.580,67
2.174,13
5.434,03
528,20
18.962,07

0,00 74.336,76 74.336,76
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