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Het werk van de Vogelwerkgroep is op te splitsen in twee aandachtsge-
bieden: Bescherming & Onderzoek (1) en Educatie en PR (2). Beide ge-
bieden zijn zelf weer onder te verdelen in een aantal subgebieden. Voor 
elk van deze subgebieden zijn er doelstellingen geformuleerd voor het 
komend jaar. Een meerjarenplan gaat ontwikkeld worden. 
 
Bescherming & Onderzoek: 
Natuurbescherming (NB) (Bestuurszetel vacant, waargenomen door 
Chris Brunner in overleg met Peter van Holland): 
 
Algemeen:  
Actieve participatie aan het regionaal NB-netwerk, door deel te nemen 
aan, en initiëren van samenwerkingen met collega verenigingen en or-
ganisaties in de regio. Daarnaast inspelen op bedreigingen van be-
staand broedbiotoop, reageren op belangrijke beleidsstukken en in sa-
menhang daarmee selectief deelnemen in participatieprocessen. 
Deelname aan provinciale en landelijke NB-netwerken met bijvoorbeeld 
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) en Vogelbe-
scherming Nederland (VBN). 
Publicaties: 
In principe in iedere editie van Fitis een overzicht van de recente NB-
activiteiten. Op de website worden verzonden brieven, persberichten en 
overige stukken geplaatst. 
Onderzoek:  
Verzoeken van buitenaf om gegevens en onderzoek zullen zo goed moge-
lijk worden uitgevoerd binnen onze mogelijkheden. Langlopend onder-
zoek zal worden voortgezet, gefaciliteerd en ondersteund. 
 
Veldwerk (Rino Abrahamse & Peter van Holland): 
De veldwerkcommissie richt zich komende jaren wederom op onderzoek 
naar het voorkomen van de huismus. In een vervolg op het onderzoek 
gedaan in het kader van het jubileumjaar focust de veldwerkcommissie 
zich op het actualiseren van de mussengegevens die tijdens de publica-
tie van de “Avifauna” zijn verzameld. Ook zullen veelbelovende gebie-
den/wijken van vorig jaar uitgebreider worden geïnventariseerd. De 
aanwezigheid van Kauw en Ekster wordt meegenomen. Doel is inzicht te 
krijgen in: aantalsontwikkeling, verspreiding, biotoopvoorkeuren en 
predatie. 
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Er wordt gewerkt aan een overzicht van al het onderzoek dat gedaan 
wordt binnen de VWG. In de loop der jaren is er veel veranderd; een ac-
tualisatie van het overzicht is zodoende nodig. Dit om in te spelen op 
vragen van derden en onderzoek waar nodig te initiëren. 
 
Op de nieuwe website van de VWG (zie onder) komt een gedeelte waar 
de resultaten van gedaan onderzoek teruggevonden kunnen worden. 
Het gaat hier niet alleen om publicaties in Fitis maar ook om niet-
gepubliceerde gegevens. Doel is digitaal bewaren van (oude) onder-
zoeksgegevens (inscannen waar nodig) en leden toegang bieden tot pu-
blicaties en tellingen. Dit zal in samenwerking gaan met (een gedeelte 
van) de websitecommissie.  
 
Educatie & PR: 
Het aandachtsgebied Educatie & PR richt zich op een zevental activitei-
ten. Voor de periode 2012-2014 zijn voor dit gebied de volgende plannen 
opgesteld:  
 
Cursussen (waargenomen door Claudi Boersbroek):   
We streven er naar de Vervolgcursus te vernieuwen en om te vormen. 
Doel is een betere aansluiting met de Basiscursus en het klaarstomen 
van de cursisten voor het meedoen aan (eenvoudige) vogelonderzoeken. 
 
Excursies (Martijn Korthorst): 
Het streven is een groter aanbod van excursies aan de leden aan te bie-
den. Elke maand is er op de eerste zondag van de maand een Samen 
Vogelen excursie met begeleiding. Naast deze maandelijkse excursies 
zijn er, vooral in het voorjaar, nog diverse extra excursies. Jaarlijks zijn 
er minimaal twee verre excursies (Zeeland, Oostvaardersplassen) en be-
zoeken we de vinkenbaan in het najaar. Ook dit jaar wordt er weer een 
vogelweekend georganiseerd in het voorjaar: ditmaal het Lauwersmeer.  
 
Jeugdvogelclub (Johan Stuart):  
Elke maand is er een activiteit in de natuur voor de jeugdleden en gein-
tereseerde kinderen. De hoofdmoot van de activiteiten is gericht op vo-
gels, maar ook andere aspecten van de natuur krijgen aandacht. Doel is 
de kinderen op een leuke manier te enthousiasmeren voor de natuur. 
We richten ons op kinderen van ongeveer 10 t/m 13 jaar. Wanneer kin-
deren ouder streven we ernaar ze actief te laten blijven in de natuur. 
 
Lezingen (Martijn Korthorst): 
Na de ALV wordt er, meestal door een lid van de vogelwerkgroep, een 
korte lezing gehouden. Naast deze twee lezingen wordt er naar gestreefd 
jaarlijks twee avondvullende lezingen in herfst en winter te organiseren. 
De avondvullende lezingen zijn bij voorkeur aansprekende vogelaars  
met een verhaal over een vogelonderzoek of vogelreis.  
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PR (Jan Kuys en Johan Stuart): 
De PR-werkgroep heeft vooralsnog voor het jaar 2012 alleen lopende pro-
jecten. Dat betekent dat we een aantal malen aanwezig zijn bij diverse 
evenementen met de promotiekraam. 
Als tijd en animo het toelaten kunnen we mogelijk in aansluiting op het 
Mussenproject van de Veldwerkcommissie nog een aantal keren probe-
ren Mussenhotels aan de man te brengen (bijvoorbeeld in Hoofddorp). 
Grote wervingsacties van nieuwe leden staan dit jaar niet op stapel. 
 
Fitis (Jan Kuys):  
De redactie brengt in 2012 weer regulier vier nummers uit. Gedacht 
wordt over een themanummer over de Gierzwaluw. In 2012 zal in over-
leg met de werkgroep, die zich bezig houdt met het opzetten van een 
nieuwe website, gewerkt worden aan het digitaliseren van de Fitis en 
het digitaal beschikbaar stellen van de inhoud van de Fitis. Vooralsnog 
is het de bedoeling de papieren versie te doen voortbestaan. 
De redactie is verder bezig met het treffen van voorbereidingen voor een 
speciale productie bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Fitis 
in 2014. 
 
Website (Peter van Holland): 
In 2012 zal een start worden gemaakt met het vernieuwen van de web-
site. Veel informatie op de huidige site is verouderd. De opzet van de 
site is daarnaast ook gedateerd. De hiervoor in het leven geroepen web-
sitecommissie zal een nieuwe site creëren.  Waar nodig zal worden sa-
mengewerkt met de veldwerkcommissie en de Fitis redactie. 
Te denken valt o.a. aan: 
– Actualiseren van de teksten en gegevens. 
– Samenwerking met Waarneming.nl wat betreft weergave van recente 

waarnemingen. 
– Onderling contact tussen de leden mogelijk gemaakt door gebruik 

van sociale media (bijv. Facebook, Twitter, sms-service). 
– Database van Fitisartikelen en onderzoeksgegevens. 
– Online verkoop van artikelen uit de kraam. 
– Fotopagina met regionale vogelfoto’s van leden. 
– Onderbrengen van de mussentelling.com site. 
– Onderbrengen van de site van de jeugvogelclub. 


