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p maandagavond 23 april jl. had 970/o van onze leden iets dringends te doen en kwam
niet naar de jaarlijkse ledenvergadering. Jammer, want zo misten deze leden niet alleen de
afgelegde verantwoording van het bestuur, maar ook de presentatie van Peter Mol over het
inventarisatieproject van Gierzwaluwen in Noord-Holland. Verderop in De Gierzwaluw vindt u de
notulen van deze vergadering.
Er is een kinder-/jeugdclub in oprichting. Hiervoor lijkt voldoende draagvlak te zijn in de vorm van
belangstellende kinderen en begeleiders, dus we gaan het een kans geven. Wat is er nu leuker dan
je eigen enthousiasme op kinderen weten over te brengen?Voor deze kinderclub komt dan ook een
pagina op onze nieuwe website. We waren toe aan een modernisering en we hebben Janneke Vorst
bereid gevonden een website voor ons te bouwen die makkelijker en door meerdere personen kan
worden bijgewerkt en die dus actueler kan zijn.

De nieuwe website heeft de naam: www.vogelsamsterdam.nl. Uit reacties van nieuwe leden blijkt
dat ze vaak alleen bij toeval op de oude site (vogelwerkgroepamsterdam.nl) terechtkomen, omdat
het begrip vogelwerkgroep ze niks zegt. Gegoogeld wordt op steekwoorden vogels en Amsterdam,
vandaar onze nieuwe naam. De oude blijft bereikbaar, maar zal niet meer worden bijgewerkt.
De belangrijkste functionaliteit van de oude website is gehandhaafd. Naast de aanstaande excursies en lezingen is, via de links onder het kopje Waarnemingen, eenvoudig door te klikken naar het
Amsterdamse gedeelte van waarneming.nl.
Het is mogelijk oude edities van De Gierzwaluw als pdf te downloaden. Het is de bedoeling dat in
de toekomst alle oude nummers via de website zijn te raadplegen, waardoor een schat aan informatie over vogels en vogelen in Amsterdam ontsloten wordt.
Volgend jaar vieren wij ons 50-jarig jubileum! Ter ere daarvan wordt een boekje uitgegeven dat nu
nog onder de werktitel Mokum op vleugels door het leven gaat. Zorg dat UW titel op het boekje
komt! Wij staan open voor suggesties. Mail naar secretariaat@vogelwerkgroepamsterdam.nl.
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ind 2010 is de Commissie Veldwerk opgericht, met als doel zich op een structurele wijze te gaan
bezighouden met vogeltellingen binnen het werkgebied van de Vogelwerkgroep Amsterdam.
Inmiddels bestaat de commissie uit zes personen. Onlangs hebben we de taken verdeeld, zodat
nu duidelijk is wie welk onderdeel van het veldwerk coördineert. Waar mogelijk wordt uiteraard
samengewerkt met SOVON.
Bij deze roepen we iedereen op relevante waarnemingen of inspanningen op vogelgebied in onze
regio aan de desbetreffende coördinatoren te melden. Bekende waarnemers zullen uiteraard door
de coördinatoren benaderd worden. Periodiek zal verslag worden gedaan van de resultaten van
delen van het veldwerk in ons mooie blad De Gierzwaluw.

Za 26 mei: Spaarnwoude fietsexcursie
Geplaatst op 25. .s[Xi! 2012 doo,r ellen

Spaarnwoude is een afwisselend gebied onder
de rook van de oprukkende haven van
Amsterdam met verschillende biotopen:

akkers, polder, plas/ dras en riet. Juist door
deze afaisseling komen er veel vogelsoorten
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Waarnemingen

voor. Enkele typerende soorten voor het
gebied in mei zijn Ringmus, Gele Kwikstaart,

Recente waarnemingen
Recente zeldzaamheden

Kleine Plevierl Bruine Kiekendief, Kluut en
Lepelaar.

Recente foto s

Kom ook

Excursieleider: Rutger Rotscheid

Excursies
Lezingen

De namen van de coördinatoren met hun taakgebied volgen hieronder. De e-mailadressen zijn te
vinden in het colofon.
Ardine Nicolai

broedgevallen van IJsvogels

Frank van Groen

kolonievogels en broedvogelinventarisaties

Jip Louwe Kooijmans

MUS (Meetnet Urbane Soorten)

John van der Woude

slaapplaatstellingen

Maarten Mooij

watervogeltellingen en midwintertelling

Teun van Dijk

schaarse en bijzondere broedvogels (roofvogels, uilen, Krooneend etc.)

We hopen op veel interessante waarnemingen en meldingen!
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