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Goede voornemens! 

Al een aantaljaren maak ik begin 
januari voor mijzelf de balans op 
van het afgelopen jaar: ik schrijf 

dan mijn Annual Review, een documentje 
waarin ik een aantal belangrijke zaken 
van het afgelopen jaar nog eens voor mij-
zelf op een rij zet, een overzicht van wat 
ik in het afgelopen jaar op het werk en in 

privé zoal gedaan, ondernomen en beleefd heb. De dingen die goed gingen, de hoog
tepunten en successen, maar ook de zaken die niet zo goed gingen, de tegenvallers en 
teleurstellingen. Zie het als een soort privé-jaarverslag. Daaraan koppel ik ook altijd 
een hoofdstuk met wat ik in of van het afgelopen jaar geleerd heb, met mogelijke 
verbeterpunten voor de toekomst en daar logischerwijs uit voortvloeiend een lijstje 
met wensen, doelen, plannetjes en andere goede voornemens voor het komende jaar. 
Bij de 'zelf-evaluatie' van mijn hobby's over het afgelopen jaar verzuchtte ik onder 
het kopje "Vogels" onder andere: 
"Veel te weinig gevogeld in 2019! Afgezien van wat losse, ad hoc waarnemingen, 
eigenlijk alleen tijdens midwinterwatervogeltelling in januari en drie MUS-tellingen in 
het voorjaar. Wel twee mooie excursies met de Vogelwerkgroep, in juni naar het Leer
summerveld (Nachtzwaluwen) en in december naar De Kwade Hoek. Alles bij elkaar 
een half dozijn keren. Veel te weinig - Dat moet beter!" 
Even verderop onder het sub-kopje "VWGA" schreef ik: 
De vereniging als zodanig lijkt goed te lopen met mooie en leuke activiteiten: al
tijd goed bezochte excursies, lezingen en cursussen. Ook enkele interessante nieuwe 
projecten en initiatieven: het Atlas-project vanuit de Commissie Veldwerk en het 
voornemen om zwaarder inzetten op Bescherming. Maar ... toch ook enkele (stevige) 
uitdagingen. ·: 
Bij één van die uitdagingen wil ik nog eens kort met jullie stil staan: en dat is toch 
wel de kwetsbaarheid van veel van onze verenigingsactiviteiten. Veel van wat wij 
doen is in hoge mate afhankelijk van en wordt 'getrokken' door slechts enkele per
sonen, vaak zelfs maar door één enkele persoon. Als die man of vrouw wegvalt, bij 
voorbeeld omdat hij of zij verhuist of om een andere reden niet meer beschikbaar is, 
dan zakt het hele kaartenhuis dat gefundeerd is op het initiatief en de trekkracht van 
die persoon in elkaar. 
Er wordt wel gezegd "Niemand is onmisbaar", maar daar ben ik toch niet helemaal 
gerust op. Ik ben van mening dat wij als vereniging toch een fors probleem hebben 
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als één van onze 'trekkers' niet meer beschikbaar zou zijn. Het gat dat zo iemand ach
terlaat is niet één-twee-drie op te vullen en het zal er in de praktijk op neer komen 
dat de betreffende activiteit gedurende langere tijd binnen onze vereniging niet meer 
kan worden opgepakt. 
Bij gelegenheid - en ook nu weer - hamer ik er dan maar weer op dat het van groot 
belang is om de ledenbetrokkenheid te vergroten. En daarmee doel ik niet zozeer 
op de leden die geregeld meegaan met een excursie of naar een lezing komen of 
meedoen aan een andere activiteit van onze vereniging. Ik doel met name op het 
vergroten van de 'pool' actieve leden die structureel beschikbaar zijn om een klusje te 
doen voor de vereniging. 
Velen hier vanavond aanwezig doen al veel, heel veel voor de vereniging èn voor de 
wilde vogels in onze stad en daaromheen. Ik wil daar dan ook - namens het bestuur 
- weer onze grote waardering en dankbaarheid voor uitspreken! Chapeau! Wij hopen 
ook dit jaar weer een beroep op jullie te mogen doen! 
Maar dit zou geen Nieuwjaarsboodschap zijn zonder ook enkele goede voornemens! 
En dan richt ik mij met name tot de leden die misschien nog niet zo actief zijn binnen 
onze vereniging. Natuurlijk, je lijstje voor 2020 is al lang en ambitieus met goede en 
grote voornemens om wat te doen aan je gezondheid, in de familie-, werk- en vrien
denkring, aan je hobby's, wellicht wilt je een nieuwe taal leren, grotere maatschappe
lijke betrokkenheid ten toon spreiden, etc. 
Maar toch wil ikje vragen om nog eens bij jezelf te rade te gaan of er niet ook iets is 
dat je - buiten € 17 ,50 contributie - kunt en wilt bijdragen aan het wel en wee van 
de Vogelwerkgroep Amsterdam. Het is volstrekt geen verplichting, het moet natuurlijk 
wel leuk blijven, maar er blijft nog best veel liggen, en sommige trekkers kunnen echt 
wel wat support en ondersteuning en 'back-up' gebruiken! In de komende tijd zullen 
jullie dan ook geregeld een oproep van het bestuur lezen in De Gierzwaluw, in de 
Nieuwsflits of op de website om je in te zetten voor onze vereniging. 
Toen ik dit schreef moest ik denken aan de gevleugelde woorden in de inaugurele 
rede van John F. Kennedy in 1961: ''And so, my fellow Americans: ask not what your 
country can do for you - ask what you can do for your country. My fellow citizens of 
the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the 
freedom of man. " 
Of, toegespitst op onze Vogelwerkgroep: stel jezelf de vraag, niet wat de Vogelwerk
groep allemaal voor jou doet en organiseert, maar juist welke bijdrage jij zelf kunt en 
wilt leveren aan de Vogelwerkgroep, wat wij samen kunnen doen voor vogels in de 
Amsterdamse stadsnatuur. 
Ik kom tot een afronding: ook ik had mijn lijstje met goede voornemens voor 2020 al 
opgesteld. Toch heb ik daar op de valreep nog eentje aan toegevoegd. Ik had - hoewel 
ik al enkele malen was 'gestalked' door het Atlas-organisatieteam - nog geen Atlas
blokje geclaimd. Dat heb ik nu alsnog gedaan! En daarmee sla ik twee vliegen in één 
klap! Allereerst draag ik hiermee een klein steentje bij aan weer een mooi initiatief 
binnen onze vereniging. En met twee wintertellingen en vier broedvogeltellingen in 
mijn Atlasblok heb ik in ieder geval mijn vogeluitjes in 2020 alvast minimaal verdub
beld ten opzichte van 2019! 
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