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Inkomsten
Aan de inkomstenkant zien we dat de contributie licht hoger is (€ 48) dan begroot 
en de donaties lager dan ingeschat (€ 178 lager). Voor het jubileumboek is € 250 
ontvangen terwijl er niets was begroot. De cursus heeft € 1.713 opgeleverd terwijl  
€ 900 was begroot. Dit komt met name doordat bij de basiscursus meer inschrijvin-
gen waren dan waar aanvankelijk rekening mee werd gehouden. Met de kleine 
meevaller voor de verkoop van de natuurkaart is uiteindelijk in totaal € 985 meer 
ontvangen dan begroot. 
Dus er is € 1.189 minder uitgegeven en € 985 meer ontvangen waardoor het resul-
taat € 2.174 hoger is dan begroot.
Voor de projectenpotten is € 838 uitgegeven terwijl € 2.000 was begroot. Er is dus 
€ 1.162 minder uitgegeven dan begroot.

Hoe nu verder? Onze statuten voorzien niet in de nu ontstane situatie. Het is onze-
ker of de najaarsvergadering door kan gaan. Voorstel is om, als er geen opmerkin-
gen op dit verslag komen, dit als een voorlopig akkoord te zien voor het gevoerde 
financiële beleid over het boekjaar 2019. In een eerstvolgende ledenvergadering kan 
dit dan officieel worden bekrachtigd.
Als er na het lezen van het uitgebreide verslag op de website nog vragen zijn, zie ik 
die graag tegemoet.

■ Bert Kostermans
bert.kostermans@gmail.com

noordse nachtegaal overzomert in de Kennemerduinen

Op 31 mei 2020 vangt Lars Buckx een Noordse Nachtegaal op VRS Van Len-
nep. Het betreft een adulte vogel (> 1e kj) die helaas niet op geslacht is te 
brengen. De verbazing is groot als dezelfde vogel op 8 juni wordt terug gevan-
gen. Blijkbaar heeft de vogel nog geen drang gehad om door te trekken naar 
zijn of haar broedgebied. Op 15 juni hangt de vogel wederom in het net en is 
dan dus al 2 weken in het gebied aanwezig. Er worden hierna meerdere pogin-
gen ondernomen om vast te stellen of de vogel ook zingend is aan te treffen, 
echter zonder resultaat. Het zou natuurlijk ook nog een vrouwtje kunnen zijn! 
De rest van de maand juni en begin juli ook geen spoor meer van de vogel, 
totdat op 11 juli de Noordse Nachtegaal wederom in het net wordt aangetrof-
fen. De vogel is dan in actieve slagpenrui. Nog steeds is er niets te zien van een 
(vergrote) cloaca of broedvlek, dus is niet vast te stellen of de vogel een broed-
poging heeft gedaan. Tenslotte wordt de Noordse Nachtegaal op 3 augustus 
(voorlopig) voor de laatste maal terug gevangen en wordt geconstateerd dat de 
slagpenrui voor ongeveer 75% is afgerond. Conditie van de vogel is nog steeds 
uitstekend.
Dit betreft, zover bekend, de eerste overzomeraar in onze duinen.


