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Wat zien ik?

Stukken voor de Algemene Ledenvergadering op 12 november:
-

Agenda
Verslag ALV 19-03-‘15
Jaarplan VWG 2016
Begroting 2016
Toelichting begroting 2016
Aanvraag Dineke Sluijterfonds
Voorstel wijziging reglement bestedings- en beheersplan Sluijtersfonds

Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi
en Omstreken op donderdag 12 november 2015 in de Infoschuur van GNR. Aanvang 20.00 uur
De agenda luidt als volgt:

1.

Opening en mededelingen bestuur

2.

Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2015

3.

Bespreken en vaststellen jaarplan en begroting 2016
 Jaarplan 2016
 Begroting 2016

4.

Dineke Sluijters Vogelfonds
 Projectvoorstellen
 Besteding- en beheerplan
 Samenstelling commissie: Juun de Boer treedt af, Ton ten Velthuis stelt zich beschikbaar als
kandidaat.

5.

Bestuurssamenstelling en – verkiezing
 Bestuursfunctie Secretaris: Huub Casander stelt zich herkiesbaar
 Bestuursfunctie Penningmeester: Egbert Leijdekker stelt zich herkiesbaar
 Bestuursfunctie Algemene zaken: Han Westendorp stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Ton van de Oudenalder aan te stellen als bestuurslid ‘communicatie’
Tegenkandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering melden bij het bestuur.

6.

Benoeming lid kascommissie: Jaap Bikkers stelt zich verkiesbaar

7.

Rondvraag en sluiting

Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen op de stukken voor de ALV zijn tot ca 2 weken voor de vergadering te
vinden op www.vwggooi.nl
Na de vergadering wil het bestuur van gedachten wisselen over projecten met Allure in het kader van het
jubileumjaar.
Na de pauze:
Jelle Harder vertelt over de realisatie van twee oeverzwaluwwanden, die gerealiseerd zijn met geld vanuit het Dineke
Sluijtersfonds.
Daarna zal Paul van der Poel ons het een en ander vertellen over de grote bonte specht, vogel van het jaar 2015.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken.
Donderdag 19 maart 2015 in de Infoschuur (GNR) te Hilversum
Aanwezige bestuursleden: Piet Spoorenberg, Wouter Rohde, Han Westendorp, Egbert Leijdekker en Huub Casander.
Aanwezige leden:
27 (volgens presentielijst), 2 afmeldingenAls coördinator van de subgroep
1. Opening en mededelingen van het bestuur
De voorzitter, Piet Spoorenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op 18 februari is Ben den Hoed overleden. Ben is o.a. in het verleden secretaris van de VWG geweest.
In 2017 bestaat onze vogelwerkgroep 50 jaar. Er is een commissie gestart met de voorbereiding van de viering
hiervan. Bijdrage en hulp bij de uitvoering, te zijner tijd, is welkom en gewenst.
2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 20 november 2014
De kosten voor het verslag van 6 jaar Eempoldertellingen komen ten laste van de algemene middelen.
Jelle Harder overhandigt een lijst met mogelijke co-financiers ten behoeve van aanvragen via het Dineke
Sluijters Vogelfonds.
Jelle Harder vindt het een gemiste kans dat de toplaag van het kaal gemaakte Huizer vogeleilandje niet is
vervangen en vraagt hoe het verder met het beheer van het eilandje gaat.
Antw: Het bestuur is al blij met dit, onverwachte, resultaat na jaren van impasse. Het budget liet geen totale herinrichting
van de eilandjes toe. Het bestuur zal de ontwikkelingen, ook aangaande het beheer, kritisch blijven volgen.
Jelle Harder vraagt of het bestuur voor het vogelhospitaal de omringende gemeentes wil aanschrijven voor
financiële hulp.
Antw: Het bestuur stelt zich op het standpunt dat dit een taak is voor het hospitaal zelf. Zij is wel bereid om na aanvraag
door het hospitaal zelf, via een nieuwsbrief onze leden te informeren en te vragen om financiële ondersteuning.
Dick Jonkers meldt dat het beheer van De Kampen door Natuurmonumenten zal worden overgenomen.
Dick Jonkers geeft aan dat een coördinator natuur/milieu noodzakelijk blijft.
Antw: Het bestuur heeft een vacature onder de aandacht van de leden gebracht via de Nieuwsbrief en de Korhaan.
Hierop is nog geen reactie gekomen. Het blijft een aandachtspunt.
3. Algemeen Jaarverslag 2014
Jan Mooij merkt op dat in de Eempolders al 42 jaar wordt geteld en dat de verslaglegging eens per 6 jaar
plaatsvindt.
Het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
Piet bedankt alle leden voor hun inzet in het afgelopen jaar.
4. Financieel jaarverslag 2014
De penningmeester licht mondeling toe dat in de kosten over 2014 nog een wijziging moet plaatsvinden:
de huur van de infoschuur bedraagt €2400,- in plaats van €3100,Jelle Harder vraagt of de inventaris van de vwg jaarlijks wordt gecontroleerd.
Antw: Ja, dit gebeurt aan de hand van een inventarislijst.
Jelle Harder stelt voor om een brainstorm-moment te houden om indienen van voorstellen voor het Dineke
Sluijters Vogelfonds te promoten. Han Westendorp geeft aan dit met Jelle te willen opstarten.
Jan Mooij zou graag een gescheiden verslaglegging willen zien van de normale verenigingsactiviteiten en
het Dineke Sluijters Vogelfonds.
Antw: De penningmeester zal dit meenemen.
Het verslag wordt hierna door de vergadering goedgekeurd.
5. Verslag kascommissie
Het door Peter Jansen voorgelezen verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Decharge bestuur
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.
7. Samenstelling kascommissie
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet.
Pieter Jan Hegenbart verlaat de kascommissie. Tijdens de ALV op 12 november 2015 zal de nieuwe
kascommissie worden benoemd.

8. Bestuurssamenstelling en –verkiezing
Met toestemming van de vergadering worden Juun de Boer en Wouter Rohde herkozen.
Als coördinator van de subgroep communicatie zal Ton van den Oudenalder de externe communicatie ter hand
nemen, echter niet als bestuurslid.
9. Projecten Dineke Sluijters Vogelfonds
- De vergadering stemt in met de aanvraag:
nr. 27
Habitatverbetering voor de grauwe klauwier
-

€

9.000,-

Leuk om te vermelden is dat Paul van der Poel met dit project kandidaat is geworden voor de
Pluk-van-de-Petteflet-prijs. Deze zal later dit jaar aan de uiteindelijke winnaar worden uitgereikt.

10. Rondvraag en sluiting
- Rob Moolenbeek: Komen alle (inventarisatie)-rapporten op de website?
Antw: De laatste rapporten zullen z.s.m. worden opgevoerd. Bij lanceren van de nieuwe website zullen ook alle oude
rapporten worden opgenomen.
- De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage.
Na de pauze vertelt Harry de Rooij aan de hand van diverse gefotografeerde vangsten, het een en ander over het ringen van
vogels door vogelringstation Het Gooi.

Bestuur
De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 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 zo’n 750 leden. Veel leden zijn
vooral lid om de vogels te steunen. Zij ontvangen ons verenigingsblad de Korhaan. Komen soms naar een lezing
of excursie. Een flink deel van de leden is ook zelf aan de slag met de bestudering en bescherming van vogels.
We treffen hen in de diverse subgroepen binnen onze vereniging. Zij zorgen 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: we zijn een
vogelwerkgroep. Het zijn de leden die het doen. De vereniging bestaat dankzij de subgroepen. De VWG is er
daarom ook voor de leden: voor 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. Dat 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 subgroepen zijn de
vitale kernen van de vereniging. In de subgroepen vindt de afstemming plaats over de vele initiatieven en
werkzaamheden die namens de VWG worden ontplooid. De subgroepen 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 subgroepen en
de leden die daarin actief zijn vooral mogelijk te maken. In de eerste plaats vertegenwoordigt het bestuur de
vereniging, ook naar de subgroepen, met financiële middelen, met de juridische rechtspersoon en met
ledenaanwas. Er is daarbij geen echt verenigingsbreed 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 subgroepen. 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 subgroepen 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 2016 gaan we enthousiast verder met de hierboven beschreven bestuur filosofie. Door verbindingen te
stimuleren tussen de verschillende groepen binnen de vereniging willen we het onderling benutten van kennis,
kunde en capaciteiten beter mogelijk maken.
Intern
Voor 2016 starten we weer met het organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst waarbij alle groepen zich weer
aan elkaar en aan alle aanwezige leden presenteren. Tot nu toe wordt dit door de betrokkenen als een prettige
activiteit gezien, die bijdraagt aan het versterken van de gezamenlijkheid en het betrekken van de (nieuwe) leden
bij de activiteiten van onze vereniging.
Uiteraard blijven de bijeenkomsten van de subgroep avifauna van belang om de onderlinge kennisuitwisseling en
ervaringen op het gebied van onderzoek en bescherming te bevorderen.
In 2015 is voor het eerst een gezamenlijke excursie en bespreking georganiseerd met de leden van de
excursiecommissie, de vogelherkenningscursus, de commissie buitenlandse reizen, de vogelfotografiegroep, de
redactie van Korhaan en de lezingen. Dit om de onderlinge verenigingsband verder te versterken en een
enthousiasmerende gezamenlijke agenda te maken. De positieve reacties maken dat we hier in 2016 mee
doorgaan.
De uitgebreide verenigingsagenda heeft inmiddels een meer prominente plaats gekregen. Dit is ook goed
zichtbaar op de in augustus 2015 vernieuwde website van onze vereniging. Hierin staan niet alleen de excursies
en het lezingen programma, maar ook alle andere activiteiten binnen de VWG. We hopen dat dit de aandacht bij
alle leden, voor wat komen gaat, zal vergroten.
Extern
Met het gezamenlijk gebruik van de infoschuur met de andere groene groepen (IVN, NME, KNNV, VVG en
GNR) zien we dat er al meer dwarsverbanden ontstaan. Veranderingen hierin blijken echter niet snel te gaan. Het
is nog vooral een zoektocht naar het bundelen van energie en agendavorming. Als bestuur kiezen we er
vooralsnog voor om hier een enthousiaste maar niet sterk trekkende positie in te nemen. De externe activiteiten
en publieke activiteiten willen we in 2016 natuurlijk wel verder helpen uitbouwen. Bijvoorbeeld door via de
Nieuwsbrief en de website een oproep te doen onder de leden om hier een bijdrage aan te leveren. Tijdens de
Nationale Vogelweek van 14 t/m 22 mei 2016 kunnen we ons als Vogelwerkgroep weer van onze beste kant
laten zien en onze omgeving inspireren en motiveren tot het bewonderen en beschermen van onze wilde vogels.
Ook dit is en blijft natuurlijk afhankelijk van de energie die de leden hier zelf van krijgen en in willen stoppen.
Als bestuur zullen we dit ook in 2016 blijven stimuleren en faciliteren.
Op papier is er nog een soort van vacature in het bestuur voor de communicatie aangelegenheden. Echter zoals
een aantal leden al is opgevallen is sinds einde 2014 Ton van den Oudenalder actief om dit belangrijke onderdeel
vorm te geven en ook concreet acties te ondernemen. De begin 2015 gerealiseerde nieuwe folders voor de VWG
en de vogelherkenningscursus zijn het eerste tastbare resultaat hiervan. Met zijn professionele achtergrond in de
uitgeverij levert Ton een verfrissende en doelgericht bijdrage in de communicatie uitingen van onze VWG;
intern maar zeker ook extern. In 2016 gaan we hiermee verder waarbij o.a. ingezet wordt op regelmatige
columns over vogels in onze directe omgeving in de lokale en regionale nieuwsbladen.
Halve eeuw VWG in 2017
In 2017 bestaat onze vereniging 50 jaar. In 2015 is op verzoek van het bestuur een voorbereidingscommissie aan
de slag geweest om te brainstormen en een voorstel voor een invulling van het jubileumjaar 2017 op te stellen.
Als bestuur zijn we enthousiast over de ideeën zoals die nu ontwikkeld zijn. Tijdens de ALV van 11 november
2015 wordt het voorstel voor het programma en de jubileumbegroting aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.
We zullen in 2016 nog alle zeilen bij moeten zetten om dit verder uit te werken en tot een mooi en concreet
programma voor onze jubileumjaar 2017 te komen. Uiteraard hopen we dat het jubileumgevoel door de hele
vereniging gedeeld wordt en dat we ook een enthousiaste inzet vanuit u als lid in de verwezenlijking hiervan
tegemoet kunnen zien.
Ledenactiviteiten
De VWG heeft onder meer als doelstelling het bestuderen van vogels. Daarvoor organiseren we gedurende het
jaar veel activiteiten. Veel enthousiaste leden zetten zich er voor in om anderen kennis bij te brengen en mooie
ervaringen te laten opdoen. De ledenactiviteiten hebben ook tot doel nieuwe leden kennis te laten maken met

vogels kijken en de onderlinge band tussen de leden te versterken. Sinds 2015 organiseren we een gezamenlijke
activiteit voor allen die dit mogelijk maken. Samen gaan zij op pad en maken na afloop het programma rond. Dat
zal ook in 2016 weer worden georganiseerd (in september).
Lezingen
Voor volgend jaar staan wederom 6 lezingen op de planning. Externe sprekers vertellen ons daar
wetenswaardigheden over vogels en hun gedrag. We streven naar een thematische verbinding tussen lezingen en
excursies. Feiko Prins verzorgt de voorbereiding en programmering.
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.
In 2016 willen we gemiddeld elke twee weken een excursie aanbieden. Extra excursies kunnen ook nog
tussentijds worden ingevuld. Die worden dan aangekondigd via de Nieuwsbrief. 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. De intussen traditionele nieuwjaarswandeling is de aftrap van een afwisselend
jaarprogramma.
Naast de min of meer vaste excursieleiders kunnen ook excursies worden verzorgd door leden die dat eenmalig
willen doen.
Weekendexcursies
In 2015 staan zoals gebruikelijk een voorjaars- en een najaarsweekendexcursie op het programma. We mikken
op een bestemming op het vasteland en op één van de eilanden.
Buitenlandse reis
Voor de buitenlandse reizen is er een aparte groep, die de voorbereiding voor zijn rekening neemt. De
bestemming voor 2016 wordt - traditiegetrouw – bekend gemaakt op de reünie die in november wordt
georganiseerd.
Vogelherkenningscursus
Al een groot aantal jaren wordt door de subgroep cursussen de succesvolle vogelherkenningscursus
georganiseerd in voor- en najaar, ook weer in 2016. 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.
Verdiepingscursus
In 2016 zal voor het eerst een verdiepingscursus worden aangeboden. De positieve reacties op de opfrisavonden
‘Ganzen en zwanen’ en ‘Steltlopers’ waren daarbij doorslaggevend. We hebben 5 avonden verspreid over het
jaar gepland waarop steeds een andere lastige soortgroep zal worden behandeld. Elke soortgroep krijgt een eigen
toegespitste excursie. Het maximum aantal deelnemers voor de exursies zal 25 zijn. We gaan werken met
inschrijving.
Fotogroep
In 2016 wordt de nieuwe VWG Fotowebsite gelanceerd. Daarop komt de agenda met fotografie-excursies en
foto presentatie avonden, maar er wordt ook gewerkt aan een nieuwe functionaliteit om per kwartaal de beste
foto's van de afgelopen periode te kiezen. In 2016 zal nog meer dan tot nu toe aandacht worden gegeven aan het
maken van foto's in het VWG werkgebied, niet alleen van vogels maar ook van "vogel landschappen".
Bovendien zal worden gewerkt aan het voorbereiden van een bijzondere jubileum expositie in 2017. Evenals in
2015 zal worden gestreefd naar nog meer samenwerking met de andere sub- en werkgroepen.
Kosten en opbrengsten
Leden betalen contributie en hebben daarvoor onder anderen ook recht op gratis deelname aan de
ledenactiviteiten, voor zover hier geen speciale kosten voor hoeven te worden gemaakt. De kosten van de
weekends en de buitenlandse reis worden verrekend met de deelnemers. De vogelherkenningscursus kost nieuwe
leden een bedrag van €45 (voor bestaande leden € 25).

Communicatie
Website
De website is geheel vernieuwd. De inhoud van de website is bij het oude gebleven maar het uiterlijk is
veranderd en voor de bezoekers zijn er enkele mogelijkheden bijgekomen. Zo is het mogelijk om direct
commentaar toe te voegen bij een artikel en ook is het forum weer in ere hersteld. Op korte termijn zullen er
meer vernieuwingen volgen. Zo zal de fotowerkgroep zich in vernieuwde vorm presenteren en ook zullen alle
rapporten van onze vogelwerkgroep digitaal beschikbaar komen. Bij de bouw naar de nieuwe website is
professionele ondersteuning verleend door René Stuut. We zijn tevens naar een nieuwe server gemigreerd zodat
het voortaan mogelijk is om meer dan 500 nieuwsbrieven te versturen.
Korhaan
Na de twee experimenten met kleur in 2015 wil de redactie in 2016 overgaan naar meer kleur in het tijdschrift,
mooiere foto’s en een vernieuwde opmaak via de drukker in plaats van zelf doen in Word. Hiervoor is € 1.500
extra in de begroting opgenomen, en we hopen op opbrengsten van advertenties in het vernieuwde blad. We
hebben het bestuur voorgesteld om de leden de keuze te geven om het tijdschrift al dan niet op papier en/of
digitaal te ontvangen, en om de jaarstukken niet meer volledig op te nemen. Dat spaart kosten en papier. We
hebben ook overwegen om De Korhaan vier in plaats van vijf keer te laten verschijnen. Dat wordt niet
voorgesteld: er is voldoende kopij, het is beter voor de vereniging en we werken met veel enthousiasme.
Promotiekraam
Een jaar geleden heeft Nel Huese de promotiekraam van Hade overgenomen. Het assortiment is iets breder dan
voorgaande jaren. Naast boeken en gidsen wat meer klein spul, om mensen die de vereniging niet kennen naar de
kraam te trekken. Voor komend jaar willen we op deze voet doorgaan. We zullen aanwezig zijn op een aantal
natuurmarkten in de regio , op de jaarvergadering en twee cursusavonden. Renee Beekman en Femmy Landman
zijn de vaste compagnons, maar we zouden er nog wel iemand bij willen. Aanmelden kan bij Nel Huese.
Subgroep Avifauna
Algemeen
Dat we een bloeiende en actieve vogelwerkgroep zijn blijkt ook uit het feit dat er niet minder dan 15
soortgerichte werkgroepen zijn binnen de vereniging. Minimaal één keer per jaar komen de coördinatoren van
die werkgroepen en belangstellende leden bijeen binnen de Subgroep Avifauna. Daar wordt teruggekeken op het
afgelopen jaar, worden plannen ontwikkeld voor de toekomst maar vooral ook levendig gediscussieerd over
allerlei onderwerpen rond onze Gooische vogels. Hoe staat het ervoor met de weidevogels, ijsvogels, zwaluwen,
roofvogels enz. enz. Wat kan er nog meer worden gedaan op het gebied van bescherming en beheer,
inventarisatie, het ringen van vogels en noem maar op.
Bovendien wordt er een Vogel van het Jaar voor het Gooi gekozen tijdens deze avond. Dit jaar was dat de grote
bonte specht. Voor 2016 is besloten ons aan te sluiten bij de door SOVON en Vogelbescherming te kiezen
landelijke Vogel van het jaar. En voor 2017 wordt het een vogel die aansluit bij de activiteiten tijdens ons 50jarig lustrum.
Afgelopen winter is begonnen met het invoeren van de tienduizenden waarnemingskaartjes die sinds het begin
van de vorige eeuw door Gooise vogelaars zijn ingevuld. Ze geven een interessant beeld van wat er in de loop
der jaren allemaal is veranderd binnen de Gooise avifauna. Tot nu toe hebben veel leden van de vereniging
geholpen deze gegevens in te voeren op de site van Waarneming.nl., we naderen de helft. Het is de bedoeling
ook deze winter weer een grote slag te maken.
Hieronder een aantal van de plannen van werkgroepen voor het komende jaar.
Werkgroep roofvogels
De roofvogelwerkgroep richt zich vooral op het inventariseren van broedende en niet-broedende paren roofvogels in
ons werkgebied. Dit betekent dat er ook in 2016 vanaf het einde van de winter (februari) en het begin van het voorjaar
op zoek wordt gegaan naar roofvogels in een potentieel broedgebied. Vooral als de balts begint zijn ze goed te
lokaliseren. De nesten worden gevolgd en beklommen (door speciaal daarvoor opgeleide klimmers) om de legsels vast
te stellen en in een later stadium de jongen te wegen, meten en ringen. Tot slot wordt bijgehouden of de broedsels
succesvol zijn en waar mogelijk tellen we hoeveel jongen er uitvliegen. Door dit onderzoek naar de reproductie van de
roofvogels kan inzicht verkregen worden in de verschillende

ecosystemen. Roofvogels zijn namelijk, daar zij aan de top van een voedselpiramide staan, uitmuntende
graadmeters voor de stand van de natuur. Bij meerdere soorten worden nesten gevolgd d.m.v. wildcamera's.
Slechtvalken, boomvalken en raven worden voorzien van kleurringen om meer terugmeldingen van nog levende
vogels te kunnen verkrijgen.
Naast al deze activiteiten wordt ook in 2016 weer veel aandacht besteed aan het tegengaan van verstoring en
vervolging en aan het geven van voorlichting over de bescherming van roofvogels. En, last but not least: nieuwe
klimmers en ringers, de jonge generatie, worden opgeleid voor het serieuze roofvogelonderzoek van de
toekomst.
Goois Nestkast Onderzoek
Een deel van het beleid van het Goois Nestkast Onderzoek is het onderhouden, het vernieuwen en het uitbreiden
van de vele nestkasten in onze regio. Daarbij is ook in 2016 veel werk aan de winkel dat wordt uitgevoerd door
een kleine, maar zeer actieve groep die zich bezig houdt met het bouwen en controleren van allerlei soorten
nestkasten en het opstellen van rapportages, en evaluaties. E.e.a. in samenwerking met de landelijke werkgroep
Nestkast.
Werkgroep vogelringstation
Op de nieuwe locatie bij Oud Valkeveen zal ook het komende jaar weer intensief worden geringd. In de
Korhaan wordt regelmatig verslag gedaan van interessante gasten en terugmeldingen uit soms verre oorden.
Werkgroep broedvogelinventarisaties
De werkgroep broedvogels inventariseert jaarlijks gebieden van Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat,
Staatsbosbeheer en Waternet. Meer dan 25 verschillende gebieden zijn de afgelopen jaren geïnventariseerd,
zodat we nu een goed beeld hebben van de zeer rijke broedvogelpopulatie in ons werkgebied. In 2015 zijn de
volgende gebieden geïnventariseerd: Loenderveense Plas, Hollands deel van de Ankeveense Plassen, Einde
Gooi, Gooilust, gebieden aan weerszijden van de Stichtse Brug en de vogeleilandjes bij de haven van Huizen.
Vergelijking met oude tellingen laat zien dat er vaak grote veranderingen optreden. Het blijft daarom interessant
en noodzakelijk om de broedvogels te monitoren. Ook in 2016 gaan we hier mee verder. Traditioneel houden
we in november een bijeenkomst waar we de resultaten van de inventarisaties presenteren en vooruitblikken op
het volgend jaar.
Voor het derde jaar telt de werkgroep op verzoek van GNR de akkervogels in de Naarder Eng om te bepalen wat
het effect is van het vogelvriendelijke beheer van deze akkers.
Weidevogels
Ons gebied kent veel ook in landelijk opzicht zeer waardevolle weidevogelgebieden. We kennen binnen de
vereniging dan ook twee werkgroepen die al jaren actief zijn op het gebied van weidevogels, vooral in Eemland:
Werkgroep Weidevogelnestbescherming
Voor het goed kunnen beschermen van de weidevogels blijft samenwerking met de boeren en de
Landschapsbeheerorganisatie van Utrecht cruciaal. Veel aandacht zal er in 2016 dan ook weer gaan naar de
vergoedingen die boeren kunnen ontvangen bij de bescherming en het beheer van weidevogels. Die vergoedingen
en de organisatie van de uitkering daarvan zijn de afgelopen tijd sterk gewijzigd. De boeren en de betrokken
vrijwilligers hebben daarbij naast de daadwerkelijke bescherming van de vogels via o.a. nestbescherming te maken
met veel administratie. Er zal het komend jaar dan ook intensief moeten worden onderhandeld met de betrokken
boeren, organisaties en de overheden over de af te spreken maatregelen en de daarvoor te geven vergoedingen.
Voor grote delen van onze polder zullen geen vergoedingen meer worden gegeven; daarin ligt wel ongeveer meer
dan een derde van door onze werkgroep beschermde percelen. Dat betekent dat we opnieuw moeten bezien hoe we
daar verder gaan.
Al met al gaat er nogal wat veranderen voor de werkgroep. Waarbij er altijd behoefte blijft aan instroom van
vrijwilligers, zowel op het beherende, uitvoerende vlak maar ook steeds meer op het gebied van administratieve
ondersteuning van de coördinatoren.
Werkgroep watervogels
De meeste activiteiten van deze sinds vorig jaar weer opgestarte werkgroep liggen op het gebied van de
inventarisatie van watervogels, vooral ten behoeve van SOVON. Het gaat bijv. om slaapplaatstellingen van ganzen

in ons waterrijke gebied en om de meer algemene monitoring van watervogels. Daarbij ligt de focus het komend
jaar vooral op een betere afstemming op wat er bij SOVON beschikbaar is aan gegevens, kaarten e.d.. Het zou
mooi zijn als de nog kleine groep van inventariseerders op dit gebied het komende jaar wat kon worden uitgebreid!
U kunt zich melden bij de coördinator Willem-Jan Hoeffnagel, w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl
Werkgroep Eempoldertellingen
Ook het komende jaar gaat deze werkgroep onverdroten door met het verzamelen van gegevens en trends van
alle vogels in de westelijke Eempolders. Regelmatig zal verslag worden gedaan van de resultaten in de Korhaan
en op de website.
Werkgroep zwaluwenonderzoek
Ook in 2016 zullen de monitoringprojecten van de huis- en oeverzwaluwkolonies in het Gooi worden voortgezet
met publicatie in de Korhaan. De nieuwe oeverzwaluwwanden o.a. bij de nieuwe rioolwaterzuivering in Anna’s
Hoeve zullen in dat kader met extra aandacht worden gevolgd en bijgehouden.
Werkgroep ijsvogels
Was 2014 al een goed ijsvogeljaar ten gevolge van de milde winter, in 2015 werden er opnieuw records
gebroken. Dat blijkt wel uit een persbericht van SOVON Vogelonderzoek met de kop “Het barst van de
ijsvogels”, er zijn dit jaar in Nederland meer dan duizend broedparen geteld. Veel broedgevallen van ijsvogels
nú betekent ook in 2016 veel activiteit binnen onze regio, nog niet zo lang een belangrijk ijsvogelgebied.
De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek zal ook in 2016 weer alle bekende ijsvogelwanden onderhouden en
monitoren. De werkgroepleden blijven ook alert op het ontdekken van nieuwe broedlocaties. Begin 2016 zal er
weer een bijeenkomst worden gehouden voor de leden van de werkgroep en andere belangstellenden. Er zijn
plannen om in overleg met terreineigenaren op enkele plekken weer nieuwe broedwanden aan te leggen. Voor de
aanleg en de monitoring zal een oproep worden gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven. Belangstellenden
kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator Jelle Harder, jelleharder@hetnet.nl
Werkgroep tuinvogels
Voor het observeren van vogels hoef je niet altijd ver van huis: de werkgroep tuinvogels verzamelt nu al sinds
1993 gegevens over de in onze tuinen voorkomende vogels. Ook voor 2016 staat er weer een mooie rapportage
over dit onderwerp op de agenda.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de opbrengsten van de broedvogelinventarisatie en de cursusgroep
vogelherkenning nu onder de inkomsten opgenomen. Hiermee wordt een transparanter inzicht gegeven.

Toelichting inkomsten.
Contributies: Met ingang van medio 2015 worden deelnemers van de cursus vogelherkenning, die nog geen lid
zijn, verplicht lid van de verening. Dat gaat om circa 65 extra leden per jaar.
Giften: De giften zijn in 2015 enigszins toegenomen, maar worden voorzichtigheidshalve op hetzelfde niveau
gehouden.
Rente: De rentevergoeding van de banken blijft afnemen. Het is onwenselijk vanwege het risico om te gaan
beleggen in effecten en daarmee een (wellicht) hoger rendement mee te genereren.
Broedvogelinventarisatie: Vergoeding Waternet ad € 1.960 minus kosten ad € 600,-. De vergoeding is (met
ingang van 2015) € 500,- hoger geworden.

Cursus vogelherkenning: doordat een deel van de bijdrage nu wordt toegerekend aan de contributie is het
positieve saldo lager geworden. De bijdrage van de niet-leden is dus hetzelfde als voorheen.

Toelichting uitgaven.
Algemene kosten: deze kosten zijn gespecificeerd. Over het geheel genomen blijven die gelijk, met uitzondering
van de ledenadministratie en de website. De kosten van de ledenadministratie betreffen voornamelijk de inning
van de contributie (porto en printkosten) en hogere kosten van de welkomstmap door de toename van de nieuwe
leden (vanuit cursusgroep). Wellicht nemen de portokosten af indien veel leden kiezen voor een automatische
incasso. De kosten van de website nemen eveneens iets door de nieuwe website (andere provider).
Avifauna: dit zijn relatief kleine kosten die ongewijzigd blijven ten opzichte van 2015.
Eempoldertellingen: vorig jaar is er een bedrag gereserveerd voor het 5-jaarlijkse rapport. Deze kosten zijn niet
gemaakt in 2015 en worden daarom voor 2016 opgenomen. Dit zijn overigens incidentele kosten.
Excursies binnenland en buitenland: het is de intentie van beide subgroepen dat er kostenneutraal wordt
gewerkt en dat betekent dat er geen winst (of verlies) op de excursie wordt gemaakt.
Infoschuur: dit betreft de jaarlijkse huur van de Infoschuur.
Korhaan: de uitgaven van de Korhaan zullen naar verwachting toenemen, omdat er wordt geëxperimenteerd met
enkele kleurenuitgaven.
Ledenavonden: deze kosten zijn gespecificeerd en blijven gelijk aan vorig jaar.
Nestkasten: er wordt een bedrag ad € 740,- opgenomen voor het jaarlijkse landelijke rapport en € 60,- voor klein
materiaal.
Vogelringstation: jaarlijks wordt er een donatie gedaan.
Weidevogelbescherming: deze subgroep heeft € 1.700,- aan kosten begroot, maar die worden volledig
gecompenseerd met de bijdrage van de boeren.
Zwaluwenonderzoek: er worden geen uitgaven verwacht.

Conclusie: er wordt weliswaar opnieuw een negatief resultaat gepresenteerd, maar dat is enerzijds het gevolg
van het opnieuw opnemen van het rapport Eempoldertellingen en dit is een incidentele uitgave. Anderzijds is de
begroting voor wat betreft de Korhaan hoger als gevolg van het genoemde experiment met kleurenuitgaven.
Vooralsnog kunnen we dat als incidenteel aanmerken. Het streven is om een neutraal resultaat te
bewerkstelligen.

.
In 2017 bestaat de Vogelwerkgroep 50 jaar en dat willen we op een feestelijke wijze vieren.
De Vogelwerkgroep, inmiddels de grootste natuurorganisatie in het Gooi, is een bloeiende organisatie met ruim
800 leden. Het bestuur is van mening dat er alle aanleiding is om aan dit jubileum op gepaste wijze aandacht te
besteden, waarbij uiteraard de vereniging/leden en, niet in de laatste plaats, de vogels in het middelpunt van de
belangstelling staan.
Daarom is er een werkgroep samengesteld die een aantal ideeën in plannen heeft uitgewerkt. Deze plannen zijn
verwerkt in een financiële begroting, die los staat van de reguliere begroting van de vereniging. De
jubileumbegroting heeft betrekking op de jaren 2016 en 2017.
Onderstaand een financiële opsomming met een korte, globale toelichting. Bewust wordt er niet in details
gegaan, omdat deze nog nader ingevuld moeten worden. Het bestuur vraagt aan de Algemene Ledenvergadering
goedkeuring voor deze begroting.
Thema
Om samenhang in de activiteiten te bevorderen is voor een centraal jubileumthema gekozen. Een thema moet
aansprekend zijn, zowel voor de leden als voor het brede publiek en, gelijk een slagzin, kort en krachtig
weergeven waar we als Vogelwerkgroep voor staan.
We zijn lid van de Vogelwerkgroep omdat we genieten van het kijken en luisteren naar vogels. Dat wensen we
graag iedereen toe. In ons jubileumjaar willen we, nog nadrukkelijker dan anders, iedereen die dat wil, hierbij
betrekken. Vanuit dit jubileumthema vinden we het van belang een aantal activiteiten te organiseren voor het
brede publiek.
Daarom kiezen we voor het thema: Vogels voor iedereen.
Onderwerp
1. Feestavond
2. Vogellunch externe relaties
3. Fotografie activiteiten
4. Uitgave boekje
5. Publieksexcursies
6. Jubileumproject
7. Publiciteit en promotie
8. Onvoorziene uitgaven
Totaal

Uitgaven
4.000
3.000
1.000
6.000
500
PM
6.000
500
21.000

Inkomsten

3.000
PM

Trekker
Joke van Velsen
Nog te benoemen door bestuur
Hugo Weenen
Dick Jonkers en Feiko Prins
Wouter Rohde
Subgroep Avifauna
Ton van den Oudenalder

3.000

1. Feestavond voor de leden
Op 1 februari 2017 is het precies 50 jaar geleden dat de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken werd
opgericht. Op onze verjaardag willen we een feestelijke en informatieve avond voor de leden organiseren.
Uitstraling is dat het gezellig is, maar niet overdreven luxe. De bezoekers dragen een deel van de kosten door
zelf hun consumpties te betalen. Natuurlijk krijgt iedereen wel eerst met een kopje koffie met taart!
2. Vogellunch met excursie voor externe relaties
We wonen in een bijzondere natuurrijke streek, maar voor overheden is het nog niet altijd even gemakkelijk om
natuur en landschap gelijkwaardig met andere factoren zoals werkgelegenheid, wonen en verkeer mee te wegen
in de besluitvorming. Daarom nodigen wij onze externe relaties uit zoals Colleges van B&W van de gemeenten
in ons werkgebied, onze collega-organisaties in het Gooi, die betrokken zijn bij de Infoschuur, natuur- en
milieuorganisaties in Noord-Holland en in het Gooi en landelijke organisaties, zoals Vogelbescherming en
SOVON. Een lunch, een prikkelende inleiding en eventueel een excursie behoren tot de mogelijkheden.
3.
Fotografie activiteiten
Veel van onze leden fotograferen, vaak niet onverdienstelijk. Een van onze jubileum-activiteiten is een vogelfotowedstrijd. Nadere informatie volgt t.z.t.

4.

Jubileumboek: Gooise Vogels
Ons jubileumboek wordt een boek(je) met vogelsoorten die in het Vechtplassengebied, het Gooi en de
Eempolders voorkomen. Dit boek is voor iedereen die vogels leuk vindt. Het geeft informatie over aantallen
en verspreiding van deze soorten in ons gebied. Maar ook allerlei wetenswaardigheden en aanwijzingen om
het leven van deze vogels wat makkelijker te maken. Denk aan groenbeheer en tuinaanleg om onze regio
voor vogels nog aantrekkelijker te laten zijn. Voorbeelden zijn eenvoudige aanpassingen ten gunste van de
vogels bij woningbouw, etc. Het boek wordt rijk geïllustreerd met foto’s van de fotografiewerkgroep van de
VWG.

5. Publieksexcursie
In het jubileumjaar plannen we vier keer een publieksexcursie. Steeds naar een bijzonder kenmerkend deel van
het Gooise landschap zoals het Gooimeer, de Eempolder, de buitenplaatsen in ’s-Graveland, de heidegebieden en
het Vechtplassengebied. Aan deze excursies zal ruim bekendheid gegeven worden va de plaatselijke en regionale
media.
6. Project voor de natuur
Een verjaardag is een goede gelegenheid om ook zelf een cadeau(tje) te geven. We willen een project starten
waarmee bijvoorbeeld een bedreigde vogelsoort in het Gooi, de gierzwaluw, gesteund kan worden. Ultimo
november zal het bestuur met onder andere het jubileumadviescomité brainstormen over mogelijk andere
projecten. De suggestie om hier verder over na te denken is ook voorgelegd aan andere werkgroepen van de
vereniging.
Zodra dit project meer vorm heeft gekregen zal er aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2016
een aanvullende begroting worden voorgelegd.
7. Publiciteit en promotie
Tijdens het jubileumjaar zorgen we er voor dat onze jubileumactiviteiten ruime bekendheid krijgen bij onze
leden en het grote publiek. Dit gaan we doen door middel van persberichten, in diverse kranten, maar ook via
regionale en plaatselijke tv en op nog allerlei andere manieren. Onze eigen leden bereiken we vooral via de
Korhaan, de nieuwsbrief, internet, etc. Daarnaast worden er nog andere activiteiten uitgewerkt in het kader van
promotie, want promotie is van belang voor de vereniging en de vogels.
8. Onvoorziene uitgaven
Voor onverwachte uitgaven wordt een relatief klein bedrag gereserveerd.
Nadere toelichting
 De verschillende onderdelen van het programma worden breed gedragen binnen het bestuur en hopelijk ook
door de leden van onze vereniging. De “kar”- trekkers onderbouwen dat. Deze trekkers sturen andere leden
aan die zich bezig houden met het project.
 De financiële begroting is samengesteld in nauw overleg met de penningmeester van de vereniging.
 Behalve uitgaven worden er ook inkomsten opgegeven. We zijn voornemens om externe financiers te
zoeken, bijvoorbeeld als sponsor van het jubileumboekje, maar dat kan op dit moment nog niet worden
gegarandeerd.
 Het resterende bedrag in de begroting ad € 18.000,- komt dan ten laste van het vermogen van de
vereniging. Mogelijk dat dat de uitgaven voor het jubileumboek door verkoop van dit boek geheel sluitend
kan zijn.

Aanvraagnummer 28
Formeel wordt er aan de Algemene Ledenvergadering dus goedkeuring gevraagd voor de begroting en de
mogelijke financiering / garantstelling voor € 3.000,- mocht de sponsoring geen resultaat opleveren.
Het betreft een begroot bedrag van in totaal
€
3.500
Het bestuur is van mening dat de begroting niet buitensporig hoog is en dat de voorlopige plannen al voldoend
zijn onderbouwd. De Vogelwerkgroep is, voor een natuurorganisatie, een relatief rijke vereniging en de
vermogenspositie kent geen enkele belemmering voor het uitvoeren van deze plannen.
Totaaloverzicht aanvragen
Nr. Omschrijving
28 Renovatie/vervanging kap zwaluwentil

Bedrag
Advies commissie
€ 3.500
Positief

Project: Renovatie/vervanging kap zwaluwentil
Indiener: Mieke Pieren-Olijhoek namens de zwaluwenkring Huizen
Beschrijving: De kap van de zwaluwtil is aan een grondige opknapbeurt toe. Hiervoor moet de kap eraf en naar
de schuur van het GNR gebracht worden waar het werk gedaan kan worden. Een andere mogelijkheid is dat de
kap volledig wordt vervangen.
De zwaluwtil aan de Zomerkade staat er nu vijf jaar. Dit jaar is het eerste broedgeval erin gehad. Dit is met behulp
van het lokken met geluid gelukt. Tijdens het inbouwen van de geluidsinstallatie is geconstateerd dat de kap er
slecht aan toe is. Het materiaal is op verschillende plaatsen aan het rotten. Er wordt overwogen of reparatie in
eigen beheer zal worden gedaan en dan zullen de investeringskosten aanzienlijk lager uitvallen, maar het is niet
uitgesloten dat vervanging een beter alternatief is.
Gevraagde bijdrage: € 3.500,Beoordeling: het verzoek is plausibel, duidelijk en voldoende onderbouwd opgesteld. De commissie vindt het
wel opmerkelijk dat (mogelijke) vervanging al na vijf jaar dient te geschieden.
Advies: de commissie adviseert het bestuur het plan goed te keuren met de aanbeveling dat er thans betere
materialen worden gebruikt, zodat niet weer binnen afzienbare tijd de kap vervangen moet worden.
Besluit: Het bestuur merkt op dat deze investering relatief hoog is ten opzichte van de oorspronkelijke investering.
De noodzaak van herstel is duidelijk en daarom wordt de aanvraag, conform het advies en aanbeveling van de
adviescommissie goedgekeurd. Het bestuur adviseer wel nadrukkelijk om ook een andere aannemer te raadplegen
en een lagere kostprijs te bewerkstelligen.
Inmiddels heeft het bestuur vernomen dat men het herstel in eigen beheer gaat uitvoeren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het huidige reglement is onder artikel 9 een bepaling opgenomen aangaande de bezetting van de adviescommissie. Thans hebben twee bestuursleden zitting in deze commissie, omdat dit historisch zo is ontstaan. Het
bestuur is echter van mening dat het wenselijk is dat er maar één bestuurslid deel uitmaakt van deze commissie en
door het feit dat Juun de Boer zich thans niet herkiesbaar stelt kan dit worden veranderd. Het bestuur vraagt aan
de Algemene Ledenvergadering om in te stemmen met deze wijziging.
Artikel 9 (huidig)
De adviescommissie bestaat uit 3 of 5 leden van de vogelwerkgroep waarvan tenminste één lid is van het
algemeen bestuur met een maximum van twee bestuursleden.
Artikel 9 (voorstel)
De adviescommissie bestaat uit 3 of 5 leden van de vogelwerkgroep, waarvan maximaal één lid is van het
algemeen bestuur.

Zondag 22 november, Brabantse en Dordtse Biesbosch, o.l.v. Poul Hulzink

Zondag 6 december, Ganzen en Zwanen, o.l.v. Wouter Rohde en Michel Vlaanderen

