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Tuinbezoek van een mannetje Sperwer 

Het vaccinatietempo gaat flink omhoog, de ziekenhuisopnames en de IC-bezet
ting omlaag; de eerste versoepelingen zijn een feit. Langzaam gaat Nederland 
weer van het slot. 

In het voltallige bestuur in nieuwe samenstelling, ik schreef daar eerder al over, durven 
wij weer langzaam vooruit te kijken naar het tijdperk na de Corona-pandemie. Naar 
activiteiten waarbij wij weer samen naar buiten kunnen op een excursie om vogels 
te kijken, misschien zelfs weer een buitenlandse vogelreis, of samen genieten in ons 
knusse lezingenzaaltje van een leuke lezing of cursus. 
In dat kader van dat vooruitkijken heeft het bestuur het VWGA Beleidsplan 2019-2021 
dat wij begin 2019 voor deze jaren hadden opgesteld aan de vergetelheid ontrukt. Zoals 
je je misschien nog herinnert, is dit Beleidsplan tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van begin 2019 gepresenteerd en het heeft - als ik mij goed herinner - destijds 
ook zijn weg gevonden in Gierzwaluw of Flits en op onze website. 
Het voordeel van zo'n Beleidsplan is - naar voorbeeld van een eerder 10-puntenplan 
dat wij in de jaren daarvóór hanteerden - dat het toch enig houvast biedt, een paar 
stippen op de horizon plaatst van zaken die wij als vereniging belangrijk vinden en 
die wij in een komende periode zouden willen bewerkstelligen. Zonder de focus van 
een strategisch plan loop je toch iets te gemakkelijk het risico dat je je handelen (te 
veel) laat sturen door ad hoc-ontwikkelingen, door de waan van de dag. Nadat ik het 
Beleidsplan zelf al even had afgestoft, bleek dat wij - voordat Corona roet in het eten 
gooide - toch al een aardig eind op streek waren met de implementatie van de diverse 
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doelen die wij ons gesteld hadden en dat 
sommige acties om die doelen te bereiken 
- verrassend of niet! - in die vreemde afge
lopen periode toch doorgang hebben kun
nen vinden. Zo heeft het omschreven doel 
"Onderzoek (veldwerk) prominenter op de 
kaart" een enorme boost gekregen van het 
enorme Atlas-project waar velen hun steen
tje aan hebben bijgedragen en nog steeds 
aan bijdragen, is met het opstellen van een 
Jeugdreglement, na de eerdere aanpassing 
van onze verenigingsstatuten de onderlig
gende infrastructuur gelegd voor het verder 
inrichten van (door de leden uitdrukkelijk 
gewenste) Jeugdactiviteiten voor kinderen 
van 7-12 jaar en een Jeugdlidmaatschap knoppensnoeper Halsbandparkiet 

voor kinderen van 12-16 jaar, en is heel 
hard gewerkt aan de verbetering van de communicatie met de leden, onder meer door 
de volledige digitalisering van De Gierzwaluw en voorganger, waarmee alle jaargangen 
tot tientallen jaren terug digitaal te raadplegen zijn en dit erfgoed voor toekomstige 
generaties is veiliggesteld, en de inzet van nieuwe en moderne communicatiemiddelen 
zoals Facebook. 
Het bestuur gaat in de komende periode dit Beleidsplan updaten en zal vervolgens een 
nieuwe versie presenteren voor de komende 2-3 jaar. We zullen kijken welke oude, nog 
niet-uitgevoerde acties kunnen worden doorgerold en welke nieuwe doelen en acties 
kunnen worden toegevoegd. 
Een zorgenkindje daarbij is Bescherming, één van de drie pijlers van onze vereniging, 
naast Educatie en OnderzoekNeldwerk. Behoud en bescherming van vogels in de vrije 
natuur staat met stip op Nummer 2 op het lijstje van zaken waar onze leden belang aan 
hechten. Wij hebben een uitmuntende Commissie Bescherming die buiten de publiciteit 
veel goed en belangrijk werk verricht. Wij hebben daar echter ook te maken met het 
aangekondigde aanstaande vertrek van de voorman die kar vele, vele jaren heeft ge
trokken, en zijn dan ook naarstig op zoek naar een opvolger. Ligt vogelbescherming je 
na aan het hart en ken je een beetje de weg in de regelgeving en procedures met betrek
king tot natuurbescherming, meld je dan bij het bestuur of bij de Commissie Bescher
ming! Binnenkort zal ook een functieprofiel worden gepubliceerd. 
Hou nog even vol! Binnenkort staan wij weer schouder aan schouder over onze teles
copen gebogen in het vrije veld. Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze 
buitengewone tijden ook een beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten! Ter 
inspiratie nog enkele plaatjes die ik in de afgelopen periode schoot van foeragerende 
Halsbandparkieten in de boom voor mijn huis en een Sperwer op de schutting in de 
achtertuin! 
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