
De Gierzwaluw 

Van de penningmeester 

Uw contributie al betaald? 
De penningmeester constateert helaas dat een 

deel van de leden de contributie voor dit jaar nog 
niet heeft overgemaakt. Heeft u er al een perio
dieke overschrijving van gemaakt? De contri
butie is voor 2020 is ongewijzigd en bedraagt 
€ 17,50 per jaar; voor leden met een Stadspas 
is het€ 15,00 per jaar. Als ook een huisge
noot lid wordt, betaalt deze €4,50 en wordt 
de contributie samen €22,00. 

KeesJan van Bergeijk 

Voortgang project Vogelatlas Amsterdam 
Frank van Groen 

Gedurende de looptijd van het project Vogelatlas Amsterdam houden we de 
vwg-leden op de hoogte van de voortgang middels een kort driemaandelijks 
stukje in De Gierzwaluw. 

Het winterseizoen zit er al een tijdje op en de meeste resultaten zijn binnen. Bijna 
300 van de in het totaal 552 kilometerhokken zijn de eerste winter al geteld op 
wintervogels. Slechts enkele geclaimde hokken werden niet geteld. Een prachtig re
sultaat waar we als atlastellers best een beetje trots op kunnen zijn. De resultaten tot 
nu toe zijn op kaart gedeeld met alle waarnemers. In de vorige Gierzwaluw heeft al 
een kaart gestaan met de voorlopige Amsterdamse winterverspreiding van Krakeend. 
Op 11 maart was er een goed bezochte bijeenkomst (bijna 50 deelnemers) in het ka
der van de Atlascursus, nog net voor de Corona-epidemie dergelijke bijeenkomsten 
onmogelijk maakte. Omdat het tijdens een cursus in het veld lastig is anderhalve 
meter afstand te bewaren is besloten de geplande praktijklessen in het veld te annu
leren. De cursus zou met name zijn gericht op tips met betrekking tot het beoordelen 
van broedcodes, tellen en schatten van de in een hok aanwezige broedvogels. 
Gelukkig hebben we nog een handleiding waarin een en ander staat beschreven. 
Daarnaast kunnen tellers vragen stellen in de whatsapp-groep en er kan ook gemaild 
worden. De meeste tellers zijn nu dan ook druk bezig met het broedvogelwerk. In 
verband met een mindere gezondheid en de maatregelen met betrekking tot het 
bewaren van de sociale afstand tot onze medemens besloten enkele tellers dit jaar 
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