Jaarplan VWG 2019.
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, 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 2019 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven bestuur filosofie.

Van goed naar beter
Na een geslaagd jubileumjaar in 2017, leek het ons als bestuur een goed moment om ons
eens te bezinnen op het wel en wee van onze vereniging. We zijn daarvoor in 2018 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 actieve groepen binnen de vereniging. Deze
gesprekken eind 2018 waren enthousiasmerend en leverde veel bruikbare ideeën op, waar
we als vereniging de komende jaren mee aan de slag kunnen. In het voorliggende jaarplan
2019 zijn deze ook al opgenomen en worden de eerste stappen gezet.

Ontmoeten en onderlinge banden versterken
Het belangrijkste punt dat in de gesprekken naar voren kwam was de wens om de onderlinge
banden binnen de vereniging verder te verdiepen en te versterken. Veel concrete tips betroffen
de organisatie en verbinding tussen de cursusavonden enerzijds en de excursies en de
groepen anderzijds. Daaraan zullen we in 2019 uitwerking gaan geven.
Ook gaan we de ledencontactavonden weer nieuw leven inblazen. We mikken op informele
leden avonden met ruimte voor bijpraten en uitwisselen van kennis / informatie over de eigen
werkzaamheden en resultaten. Een periodieke mogelijkheid voor de coördinatoren van alle
groepen lijkt ook een goed idee.
Niet direct te veel nadruk leggen op het werven van vrijwilligers. Aanbieden dat men mee kan
lopen met de diverse groepen, zonder direct de vraag of ze iets in één van die groepen willen
doen.

Vogelbelangen
Sprekend over de bescherming van vogelbelangen werd meermalen naar voren gebracht, dat
we best veel doen aan bescherming, ook al is de functie ‘bestuurslid bescherming’ vacant.
Voor grote planologische trajecten, waar doorgaans meer (natuur-)belangen dan alleen de
vogels aan de orde zijn, werken we samen met de vereniging Vrienden van het Gooi. Voor
specifieke bescherming van groepen vogels doet de VWG best veel. Weidevogels, IJsvogels
en Zwaluwen zijn soortgroepen die we daadwerkelijk bescherming bieden. In meer algemene
zin dragen we met onderzoek en inventarisaties (van nestkasten, weidevogels en
broedvogels) bij aan bescherming en passend gebiedsbeheer. Voor soort specifieke
bescherming (zoals de Smient) nemen we deel aan de Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland. Het vogelhospitaal zorgt voor gewonde vogels, daar richten wij ons niet op.
Wat weinig aandacht krijgt binnen de VWG is de bescherming van individuele broedgevallen
en verstoring.
Bescherming en het werk in de groepen Avifauna ligt dus sterk in elkaars verlengde. Daarom
gaan we deze groepen voortaan ook ‘Onderzoek en bescherming’ noemen.

Communicatie intern en extern
Wat betreft de zichtbaarheid kan de VWG nog een tandje bijzetten. We hebben als wens om
te komen tot 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.

Jeugd
Wat betreft het betrekken van de jeugd blijven we realistisch. We denken na over een
voortzetting van ons scholen project. En we willen meer activiteiten aanbieden die juist voor
jonge kinderen interessant zijn. In ieder geval denken we aan excursies voor (groot)ouders
met (klein)kinderen.

Financieel
Door de sterk dalende kosten voor onze grootste uitgavepost, De Korhaan, hebben we voor
2019 weer een solide begroting, met een verwacht positief resultaat van ongeveer €200.
We starten het jaar 2019 met eigen reserves van €63.551 en ook het Dieneke Sluijters
Vogelfonds bevat nog €156.900. Daarmee zijn we als van de vereniging ruimschoots in staat
om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

2. Onderzoek en bescherming (was Avifauna)
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
Ook deze groep gaat onverdroten door.

Werkgroep ijsvogels
Na de voor ijsvogels strenge winter daalde in 2018 de stand in de regio met 77 %.
Het wordt afwachten welk weer ons de eerste drie maanden van 2019 te wachten staat. Wordt
het een zachte winter, dan zal het aantal paartjes weer flink kunnen toenemen. Is de winter
vergelijkbaar met 2018 dan zal het aantal broedparen nog verder dalen.
De activiteiten van de werkgroep worden in 2019 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 (16-2-2019) voor leden
en belangstellenden.
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 op de site van
de VWG of van Waarneming.nl gezet worden. Vanuit de IJsvogelwerkgroep wordt gewerkt aan
de voorbereiding van een nieuw onderzoek dat 2 -3 jaar kan duren. In samenwerking met de
Wageningen Universiteit is het plan op een aantal locaties een kunstnest met minicamera in
te bouwen. Studenten zullen de verkregen data analyseren. 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. De coördinator van de IJsvogelwerkgroep heeft het initiatief genomen om
op 23-2-2019 de eerste Landelijke IJsvogeldag te organiseren. Deze is vooral bedoeld voor
degenen die zich met ijsvogelbescherming en -onderzoek bezighouden. Uitwisseling van
kennis en informatie is het belangrijkste doel. De dag is reeds volgeboekt. De dag wordt
ondersteund door Sovon en Vogelbescherming Nederland.
Nadere informatie over de IJsvogelwerkgroep bij de coördinator Jelle Harder,
jelleharder@hetnet.nl

Werkgroep broedvogelinventarisaties
De werkgroep broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 35 verschillende gebieden zijn de
afgelopen jaren geïnventariseerd, zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke
broedvogelpopulatie in ons werkgebied. In 2019 zijn de volgende gebieden door de beherende
instanties genomineerd om te gaan inventariseren: Loenderveense Plassen, Korversbos,
Wijde Blik, IJzeren veld, voorland Stichtse Brug.

Nestkastonderzoek
Het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het
uitbreiden van het nestkastenbestand.
Ronald Beskers en het coördinatieteam bestaande uit Coby Jeninga, Henny Meulepas en
Pieter Jan Hegebart.

Werkgroep Zwaluwenonderzoek
Het plan is opgevat om te proberen een aparte groep voor de gierzwaluw van de grond te
krijgen.
Gepoogd zal worden om de drie andere zwaluwsoorten in en rond de broedperiode meer in
de publiciteit te krijgen. Er zal worden geïnformeerd of er belangstelling is bij middelbare en
basisscholen voor een les over zwaluwen. Voor de boerenzwaluw is het plan opgevat om
uitbreiding van de broedgelegenheid te bevorderen. Om te beginnen zullen gemeenten Huizen
en Blaricum benaderd worden voor het aanbrengen van nestkastjes onder bruggen in parken.
Er zal worden nagegaan of aan de Kinderboerderij in Huizen eveneens nestkastjes mogen
worden aangebracht. De memoblokjes van de huiszwaluwen zullen opnieuw gedrukt worden.
Er zal medio april speciaal voor de bewoners van de Blaricummermeent een
zwaluwenexcursie worden georganiseerd. Nestgelegenheid in de vorm van kunstnesten voor
huiszwaluwen zal in maart worden aangebracht onder de Stichtse Brug. De huidige
monitoringreeks van het aantal broedparen in de regio, en alles wat daarmee samenhangt, zal
onverminderd worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor het project met de zwaluwtillen. De
Werkgroep zwaluwtillen controleert dit jaar of renovatie noodzakelijk is. Van de oeverzwaluwen
zullen zoals gebruikelijk alle wanden voorafgaand aan het broedseizoen weer geschikt worden
gemaakt voor bewoning. Dit geld in het bijzonder ook voor de locatie bij de RWZI in Hilversum,
waarin nog nooit door oeverzwaluwen is gebroed. De tellingen worden gecontinueerd, evenals
het ringonderzoek in de kolonies, dat al tal van waardevolle gegevens heeft opgeleverd. Er
wordt een poging ondernomen om parasietenonderzoek uit te gaan voeren.

3. Ledenactiviteiten
Algemeen
Uit de gespreksronde van het bestuur met alle groepen kwam naar voren dat er behoefte is
aan een verdere versterking van de band tussen de groepen. Omdat dat leuk en interessant
is en omdat dat een goede manier is om leden te laten meedoen en ingroeien in de activiteiten
van de groepen en de vereniging. We willen dat regelen door af en toe lezingen te
programmeren over activiteiten van de groepen, door excursies aan te bieden voor nieuwe
leden, door bijeenkomsten van de groepen breder aan te kondigen en door elk van de groepen
nadrukkelijker in beeld te brengen via de Korhaan. Daarnaast gaan we bezien hoe we de
ledencontactavonden in ere gaan herstellen, waarop met een licht programma er ruimte is
voor kennismaking en bijpraten.

Lezingen
Voor 2019 staan 7 lezingen op de planning. Feiko Prins verzorgt de voorbereiding en
programmering. Contact: lezingen@vwggooi.nl.

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 2019 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 2019 staan zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekendexcursie op het
programma. We gaan naar de Kampina in de maand mei. Dit weekend wordt geregeld door
Hadewych Rijvers en Martijn Oort. In het september gaan we naar het Lauwersmeer. Dit wordt
geregeld door Margreet Bijpost en Wouter Rohde. Contact: programma@vwggooi.nl.

Buitenlandse reis
Elk jaar moeten we weer een keuze maken tussen de talloze prachtige bestemmingen. Is de
bereikbaarheid goed; kunnen we behoorlijke logies vinden; kun je je in het land zelf goed
verplaatsen. En, niet in de laatste plaats, we willen we het qua prijs laagdrempelig houden.
Daarom is het onvermijdbaar dat vaker voor dezelfde bestemming wordt gekozen. Zo zijn we
bijvoorbeeld, tot ieders genoegen, al drie keer op Lesbos geweest. Begin mei 2019 gaat de
Buitenland-reis naar Bulgarije, naar Varna aan de Zwarte Zee. In 2012 waren we daar ook al,
en toen hebben we 217 verschillende soorten waargenomen. Een prachtige bestemming die
daarom voor herhaling vatbaar was. Bovendien zijn de Bulgaren aardige mensen, en Hotel
KiniPark voldoet helemaal aan onze verwachtingen. Oost-Europa is voor grote delen nog
ongerept, en biedt dus veel aantrekkelijke bestemmingen. Bovendien is het verblijf er
goedkoop, zodat iedereen voor een relatief laag bedrag kan deelnemen. Zoals elk jaar,
probeert de CieBuit. De reis van 2019 met een klein batig saldo af te sluiten. In november
wordt de bestemming voor 2020 bekendgemaakt.
DUS VWG-ers, ons motto blijft; “Al is het eens in je vogelaarsleven; je moet een keer mee op
een buitenlandreis!

Vogelherkenningscursus 50 jaar
Al een groot aantal jaren wordt door de groep cursussen de succesvolle
vogelherkenningscursus georganiseerd in voor- en najaar, ook weer in 2019. In een
combinatie van lezingavonden en excursies in het veld worden beginnende vogelaars voor de
rest van hun leven besmet met het “vogelvirus”. Alle cursisten worden bij inschrijving direct
ook lid van VWG. Om de drempel, om uit eigen beweging met een excursie mee te

gaan, te verlagen worden enkele speciale excursies geprogrammeerd. Ook zal op de
cursusavonden af en toe een van de excursieleiders over aanstaanden excursies
vertellen. In 2019 is het 50 jaar geleden dat de Vogelherkenningscursus voor het eerst door
VWG georganiseerd werd, dus zijn er nu 100 cursussen gegeven, waarvoor dank aan alle
medewerkers en medewerksters die deel uit maakten van het cursusteam in al die jaren.
Contact: cursussen@vwggooi.nl.

Verdiepingscursus
In 2019 zal weer een 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 in
de vierde ronde zijn nog niet vastgesteld op het moment van schrijven van dit jaarplan.
Contact: programma@vwggooi.nl.

Fotogroep
Jan/Feb
April
21-4 & 19-5
Mei
Juni

Juli
Okt/Nov

: OVP of Rietputten (baardman e.d.)
: Waverhoek (blauwborst)
: Eemerputten (geoorde fuut)
: Friesland (steltlopers bij Murk Nijdam; Hugo)
: Marker wadden (Jaap)
: Kockengen (zwarte stern - Angeline)
: Texel (Andrea)
: Auken/Giethoorn (Johan)
: Biesbosch (Katinka)
: Naardermeer (Andrea & Bertus)
: IJmuiden

Catering
De catering groep wil zich ook in 2019 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 Joke van
Velsen aanspreken op een van de ledenavonden.

4. Communicatie
PR
Gratis publiciteit scoren is ook in 2019 weer belangrijk voor de vogelwerkgroep en haar
geledingen. Dit is niet alleen de taak van de afdeling Pr, maar van alle leden die iets belangrijks
te melden hebben. Natuurlijk, 2019 is maar een gewoon verenigingsjaar, maar dat wil niet
zeggen dat er niet volop kansen voor gratis publiciteit zijn. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld
excursies, ons scholenpakket, fototentoonstellingen, lezingen, beschermingsactiviteiten,
ringen, cursus, etc. etc.

Website
Het aantal bezoekers van onze website www.vwggooi.nl varieert van een 10-tal tot 500 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 het
Programma, dat in beheer is bij Wouter Rohde, wordt veel geraadpleegd. Het forum en de
mogelijkheid om commentaar te geven bij een artikel wordt tot op heden spaarzaam gebruikt.
Wij doen een dringend beroep op iedereen om regelmatig de redactie van de website te blijven
voorzien van de input vanuit de geledingen. Dirk en Wobbe zullen uw informatie via de website
onder
de
aandacht
van
alle
website
bezoekers
blijven
brengen.
Contact: communicatie@vwggooi.nl.

Nieuwsbrief
In aanvulling op de website is de Nieuwsbrief een belangrijk kanaal om de leden op de hoogte
te houden van actuele gebeurtenissen. Onze nieuwsbrief onder hoofdredacteur Paul Keuning
zal ook in 2019 weer 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 2019 zal
de nieuwsbrief verschijnen op het moment dat er iets belangwekkends te melden is. Contact:

nieuwsbrief@vwggooi.nl.
Korhaan
In 201 zal ons verenigingsorgaan, de Korhaan weer 4 maal geheel in Full Colour verschijnen.
We nemen afscheid van onze drukker die de afgelopen 3 jaar het blad heeft gedrukt omdat de
drukkerij uit de regio is vertrokken en de afstand voor wat problemen zorgt. Er is besloten in
overleg met een kleine werkgroep uit de redactie van de Korhaan via een offerte ronde tot een
nieuwe drukker te komen. De Korhaan “leeft” van de bijdragen in artikelen en foto’s van onze
leden. Dus schroom niet als u via een artikel iets aan de leden wilt laten weten. Of als u een
heel bijzondere foto hebt gemaakt en die met ons wilt delen. Contact: korhaan@vwggooi.nl.

Promotiekraam
De promotiekraam onder de hoede van Nel Huese biedt een uitgebreid en regelmatig
aangepast assortiment en zal ook in 2019 weer deelnemen aan allerlei evenementen en acte
de presence geven tijdens de Algemene Ledenvergadering en een cursusavond. De actieve
groep medewerkers/sters die de stand bemensen zullen in 2019 hun bezoekers weer allerlei
producten tonen en mogelijk verkopen. Maar ook zeker iets over onze werkgroep vertellen en
de bezoekers proberen lid te maken van onze actieve werkgroep.
Contact: communicatie@vwggooi.nl

Diversen
In 2019 zullen we meer aan de weg timmeren door middel van onze nieuwe verenigingsfolder.
De folder en welkomstbrochure wordt aan ieder nieuw lid verstrekt. De nieuwe folder is
beschikbaar. Deze folder vervangt de “oude“ twee folders over de werkgroep en de cursussen.
Voor 2019 wijzen wij u, misschien ten overvloede, op de beschikbaarheid van twee presentatie
banners en 2 Beach vlaggen met het vwggooi logo die bij allerlei gelegenheden ingezet kunnen
gaan 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.

