
VERSOEPELING CORONA-MAATREGELEN EN HOE VERDER? De Gierzwaluw 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Zonnendejuvenie/e Winterkoning 

I
n de Nieuwsflits die het uitkomen van vorige Gierzwaluw in maart van dit jaar 

begeleidde schreef ik al kort over de bijzondere tijden waarin wij terecht zijn 

gekomen. Inmiddels zijn wij weer een aantal maanden verder en hoewel de 

maatregelen die de regering had afgekondigd om de verspreiding van het coronavi

rus tegen te gaan langzaam maar zeker worden versoepeld, ziet het er naar uit dat 

diverse beperkende en beschermende maatregelen (zoals drukte vermijden en afstand 

houden) nog wel enige tijd van kracht zullen blijven. 

Dat raakt natuurlijk ook allerlei activiteiten van onze vereniging (zoals lezingen, 

excursies, cursussen, e.d.) waarbij wij toch geregeld met enkele tientallen leden 

samenkomen. Natuurlijk kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar ik vermoed dat 

het realistisch is er rekening mee te houden dat wij niet eerder dan vanaf september 

weer een begin kunnen maken met het organiseren van activiteiten. 

De richtlijnen van Sovon die wij als bestuur tot maatstaf nemen zijn - volgens de 

laatste update van begin juni jl. die ik nog kon raadplegen voor het aanleveren van 

mijn kopij bij de redactie - nog steeds voorzichtig: 

Alle (cursus)bijeenkomsten die door Sovon worden georganiseerd zijn in principe tot 

1 september afgelast. 

Als je gaat tellen/monitoren, ga dan bij voorkeur individueel of met z'n tweeën. 

Vanaf 1 juni kun je ook weer groepsgewijs op pad. Zorg wel dat je altijd minimaal 

1,5 meter afstand kunt houden. 
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Conformeer je aan de maatregelen van de terreinbeheerder en lokale overheid op 
wiens terrein je actief bent. 
Ook onze zusterverenigingen in den lande zijn nog afwachtend met het alweer 
organiseren van binnen- of buitenactiviteiten. 
Het bestuur overlegt ('op afstand') binnenkort verder met de betrokken commis
sies over of, hoe en wanneer wij binnen de gestelde kaders de activiteiten van onze 
vereniging eventueel (voor een deel) weer kunnen opstarten. 
In dat kader ook een woord over onze jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV), 
zoals ook al weergegeven in een recente Nieuwsflits: 
We handelen, zolang we niet kunnen bijeenkomen, alsof de ALV heeft plaatsgevon
den. Dat betekent in de praktijk dat Ruud Wolterman is afgetreden als algemeen 
bestuurslid, dat Teun van Dijk voor een volgende termijn gaat, en dat we Luella van 
Turnhout hebben verwelkomd als nieuw algemeen bestuurslid. Zij draait al enige 
tijd actief mee. Welkom Luella! We hebben nóg een vacature voor een algemeen 
bestuurslid. Kijk eens of dat wat voor je kan zijn? Een functieomschrijving vind je 
op de website. 
In 2021 zijn secretaris en penningmeester aftredend en zij willen ook werkelijk 
stoppen; we zoeken voor beide functies mensen die alvast ter oriëntering en voor de 
overdracht willen gaan meedraaien in het bestuur. Meld je via het secretariaat als je 
hierover nadenkt of vragen hebt. 
Financiën: de kascommissie heeft de financiën 2019 bekeken en akkoord bevonden. 
De begroting 2020 kon natuurlijk niet worden vastgesteld, maar we handelen alsof 
dit wel het geval is, er zijn voor 2020 geen afwijkende uitgaven voorzien. We heb
ben overwogen de contributie te verhogen, maar menen dat dit nu niet nodig is. 
Uiteraard organiseren we een ALV zodra dit kan en we kunnen dan de besluiten for
maliseren die het bestuur 'ad hoc' heeft genomen. Daarnaast hebben we altijd nog 
een presentatie door Edial Dekker te goed over de Georgiëreis in 2019. 
Het bestuur onderzoekt nog hoe de ALV komend najaar alsnog zo nodig 'op afstand' 
of elektronisch kan worden gehouden. 
Tot slot: inmiddels heb ik er al drie Atlastellingen (broedvogels) en twee MUS
tellingen opzitten. Het waren prachtige tellingen met vol in de vroege ochtendzon 
onder meer een paartje Krooneenden, Koekoek (vrouwtje; bruine vorm), Puttertjes 
op distels en een uitbuikende Slechtvalk naast prooiresten. In mijn atlasblok (en 
aangrenzend) ook zeker een half dozijn goed te onderscheiden zangposten van de 
Cetti's zanger. Ik ken deze vogel oorspronkelijk van waarnemingen in Portugal. 
Duidelijk een soort in opkomst in het Amsterdamse! En onlangs maakte ik - terwijl 
ik moest wachten op de winter-zomerbandenwissel voor mijn auto - een wandelin
getje over het aangrenzende bedrijventerrein, en stuitte op een braakliggend veldje 
op de nestlocatie van zo'n 120 Kleine Mantelmeeuwen. En dat allemaal binnen onze 
stadsgrenzen ! 
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een 
beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten! 
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