Jaarverslag 2012 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken
1. Bestuur
Samenstelling van het bestuur
Het Algemeen Bestuur was in 2012 als volgt samengesteld:
Voorzitter
Rien Rense
Secretaris
Wobbe Kijlstra
Penningmeester
Wobbe Kijlstra
Algemeen bestuurslid
Han Westendorp
SG Avifauna
Piet Spoorenberg
SG Vogelherkenningscursus Paul van der Poel
SG Excursies
Poul Hulzink
SG Communicatie
Rien Rense
Hoofdpunten
In 2012 heeft de Vogelwerkgroep zich weer van haar beste kant laten zien met veel
verschillende activiteiten. Naast de bekende waren er ook weer een aantal vernieuwingen en
nieuwe activiteiten. De eerste aanvragen voor het Dineke Sluijters Vogelfonds zijn
gehonoreerd, en de werkgroep vogelfotografie is gestart.
Het enthousiasme blijkt ook uit de Korhaan waarin telkens weer de nodige bijdragen staan
van de verschillende werkgroepen en verslagen van activiteiten. Onze website ontwikkelt zich
tot een ook voor buitenstaanders bijzonder interessant archief met tal van
wetenswaardigheden over de vogels in het Gooi. In dit verslag gaan we het niet allemaal
overnieuw doen maar worden de accenten belicht.
Bestuur en algemene ledenvergaderingen
De vereniging bestaat dankzij haar leden. De vogelwerkgroep mag zich verheugen in een
flink aantal leden, met elk jaar weer nieuwe aanwas en veel belangrijker veel actieve leden.
De algemene ledenvergaderingen, lezingen en contactavonden mogen zich in een warme
belangstelling verheugen. Het werk wordt echter gedaan in het veld. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2013 hebben 17 verschillende groepen zich
gepresenteerd. Hier kan geen jaarverslag van het bestuur tegenop.
De rol van het bestuur is vooral een faciliterende: help het mogelijk maken dat al die goede
initiatieven van de grond kunnen komen en continuïteit in de lopende activiteiten zit. Tijdens
de ALV van november gingen de leden met elkaar in gesprek over wat er zoal nog te doen is
in de VWG. In drie groepen werden ideeën geopperd en later gepresenteerd. Naast het
Sluijters Vogelfonds, activiteiten voor en door de VWG en activiteiten voor de nationale
vogelweek. Het wat een leuke en zinvolle activiteit. De ideeën vragen nog wel om uitwerking
en uitvoering. Daar zal het komend jaar aandacht voor worden gevraagd.
Daarnaast zijn we als bestuur druk bezig om met GNR en andere natuurgroepen te
onderzoeken of we de Infoschuur van het GNR om kunnen toveren tot een gezamenlijke
ruimte. Een thuisbasis waar het aantrekkelijk is activiteiten te organiseren zal ons alleen maar
helpen. In het verlengde hiervan onderzoeken we of we samen met andere ‘groene groepen’
activiteiten kunnen organiseren. In 2012 hebben we samen met het IVN een cursus
‘overwinteren’ georganiseerd.
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2. Subgroep Avifauna
Er zijn in 2012 weer vele activiteiten ontplooid door de werkgroepen van de subgroep
Avifauna. De activiteiten van de subgroep worden waar nodig gecoördineerd via het
coördinatieteam bestaande uit Dirk Prop, Jan Mooij, Wobbe Kijlstra en Piet Spoorenberg.
Elk najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de werkgroepen de gelegenheid
krijgen de ervaringen en resultaten te presenteren en te bespreken. In deze bijeenkomst wordt
ook de vogel van het jaar gekozen: voor 2012 was dit het Waterhoen en voor 2013 de
Goudvink.
Daarnaast wordt door het CT de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd (2e woensdag in
januari) waar de werkgroepen zich presenteren en ruimte is voor ontmoeting met oude en
nieuwe leden. Nieuwe leden en de deelnemers van de vogelherkenningscursus worden
persoonlijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deze nieuwjaarsbijeenkomst is in de plaats
gekomen van de reguliere voorjaarsbijeenkomst van de subgroep avifauna.
Ook worden een aantal zogeheten contactavonden ingevuld door één of enkele werkgroepen
De meeste werkgroepen doen verslag van hun activiteiten in de Korhaan. De rapporten
worden altijd op de website geplaatst.
3. Subgroep Communicatie
De redactie van het verenigingsblad De Korhaan bestaat uit vijf personen. Het team komt
voor elk nummer bijeen en bespreekt dan ook de kopij op termijn. Er is voldoende kopij. De
jaargang 2012 telde vijf nummers met in totaal 204 pagina’s (204 in 2010 en 208 in 2011). De
verzending wordt gedaan door de drukker.
De maandelijkse lezingenavonden 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 is prima. 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 2012 goed gefunctioneerd. De mogelijkheden van de
website worden veel gebruikt.
De digitale nieuwsbrief voor de leden van de VWG “Het Vliegensvluggertje” is weer
geregeld, verstuurd door Egbert Leijdekker.
De externe communicatie wordt meestal verzorgd door de uitvoerders van de activiteiten.
Hiervoor is een handreiking met persadressen beschikbaar.
4. Subgroep Vogelherkenningscursus voor volwassenen
De vogelherkenningscursus is dit jaar tijdens het voorjaar en najaar weer druk bezocht.
De najaar- en voorjaarscursus waren weer helemaal vol wat inhoudt het maximale aantal
cursisten van 60 man/vrouw.
Op de eerste cursusavond zijn twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Paul van der Poel werkt
al 40 jaar mee aan de cursus en Roel Huizinga 20 jaar. Naast cadeaus ontvingen Paul en Roel
als uiting van grote waardering voor hun werk de Korhaanpenning uitgereikt.
Het systeem wat we aanhouden om alle nieuwe cursisten een voor- en najaarscursus aan te
bieden werkt uitstekend. En ook om daarna een stop voor deze cursisten van minimaal 3 jaar
aan te houden, zodat we een goede doorstroming hebben van “oude” en nieuwe cursisten.
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De cursus bestaat nog steeds uit 6 theorie (dinsdag)avonden met daarbij 4 ochtend excursies
in het weekend. Het cursusprogramma is niet veranderd dit afgelopen jaar. In het voorjaar ligt
de nadruk op de zomergasten, broeden en zang. En in het najaar komen de wintergasten, het
ruien en de geluiden die bij de winter horen aan bod.
Door middel van beamer presentaties worden de cursisten in het voor- en najaar ingewijd in
de vogelwereld. De presentaties waren ook dit jaar weer mooi, interessant en leerzaam voor
de cursisten.
Ook zijn er dit jaar weer een aantal cursisten zo enthousiast geworden voor het vogelen dat ze
lid geworden zijn van onze vogelwerkgroep.
5. Subgroep excursies
Er is in 2012 weer een interessant programma volbracht met maar liefst 23 excursies. De
ochtend, wandel- of fietsexcursies richtten zich vooral op het bezoeken van ons werkgebied.
De dagexcursies richtten zich juist meer op gebieden buiten ons werkgebied. Samen met de
deskundigheid van de excursieleiders zorgt dit ervoor, dat de leden veel soorten vogels in een
variatie aan biotopen en in de diverse seizoenen kunnen waarnemen en bewonderen.
Alle 23 excursies zijn doorgegaan; er zijn geen excursies afgelast.
Bekende excursiedoelen waren: de Eempolders, Oostvaardersplassen, Gooimeerkust, Landje
van Geijsel, Stulp, rondje Zeeland, en Lauwersmeer. Verder zijn vermeldenswaardig Groene
Jonker met een keur aan moerasvogels, , Biesbosch, Gaasterland (ganzen), Waterland-Oost en
de grote tocht door het prachtige Bargerveen. Ook bijzonder waren de avondwandelingen naar
respectievelijk Aardjesberg, op de Westerheide, Leusderheide (houtsnip en nachtzwaluw) en
Westbroekse Zodden in de zomer. De avondsfeer bleek voor menig deelnemer een bijzondere
ervaring.
Gemiddeld worden de excursies goed bezocht variërend van 4 tot meer dan 20 personen en
meestal omstreeks 15 deelnemers.
Het voorjaarsweekeinde vond plaats op Ameland. Het najaarsweekeinde vond plaats op
Texel. Beide weekenden waren goed bezet en gezellig en vogelrijk.
De buitenlandreis in mei ging naar Bulgarije. De reis was zeer geslaagd.
6. Subgroep Algemene Zaken
Ook in 2012 is de ledenadministratie door Trudie Kroon gedaan.
Het aantal leden is in 2012 met 21 toegenomen tot 800.
Evenals in de afgelopen jaren kunt u de nieuw binnen gekomen boeken en natuur vogeltijdschriften via leesmappen inzien of lenen, evenals boeken, tijdschriften en rapporten
die in de kasten aanwezig zijn, tijdens een contact- of vergaderavond of op afspraak.
Over de inhoud van een recent artikel of verslag kunt u iets lezen in De Korhaan in de
literatuurlijst die Paul Keuning samenstelt of in de rapportenlijst op de website.
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