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Jaarverslag Vogelwerkgroep Het

Gooi en Omstreken 2003
1. Secretaris

Het Algemeen Bestuur was in

2003 als volgt samengesteld:
Voorzitter: Erik Hans van Stigt Thans

Secretaris: Mare vanHouten

Penningmeester;AndréKerkhof

SG AlgemeneZaken: Bep Dwars

SG Avifauna: Guus Proost

SG Natuurbescherming; vacant

SG Vogelcursus: Atie van Klaveren

SG Excursies: Joke van Velsen

SG Communicatie: Auke Douma/Rien

Rense

Tijdens de Algemene Ledenver-

gadering, van 27 maart 2003, is

afscheid genomenvan twee bij-

zondere bestuursleden: Dick

Jonkers (Subgroep Natuurbe-

scherming) en Rob Kole (Voor-

zitter). Beiden kregen als blijk

van dank een ingelijste oor-

konde uitgereikt, vervaardigd
door ons lid Rietje Veltkamp.

Gelukkig zijn Erik Hans van Stigt

Thans en Auke Douma bereid

geweest een tweetal vacatures

binnen het bestuur op te vullen,

te weten die van voorzitter, res-

pectievelijk bestuurslid van de

Subgroep Communicatie. Deze

laatste functie was nota bene al

een jaar vacant. Helaas is nog

steeds geenbestuurslid voor de

Subgroep Natuurbescherming

gevonden. Het bestuur probeert

dit, in overleg met ter zake des-

kundige leden en de diverse

subgroepen, zo goed mogelijk

op te vangen.

Begin augustus heeft bestuurs-

lid Communicatie Auke Douma

aangegeven te willenstoppen
met het bestuurswerk. Hoewel

Auke erg enthousiast is geweest

kon hij het om gezondheidsre-

denen niet volhouden. Vanaf

deze plaats wil het bestuur Auke

nogmaals bedanken voor zijn
welwillendheid en interesse in

het bestuurswerk. Gelukkig
heeft het bestuur vrij spoedig
Rien Rense bereid gevonden de

belangrijke Subgroep Commu-

nicatie binnen hetbestuur te ver-

tegenwoordigen.

Speerpunt was het afgelopen

jaar wederom het VWG-vereni-

gingsgebouw. Hoewel dit later in

het jaar al werd gewijzigd in

VWG-onderkomen, heeft het be-

stuur hiermee aanvankelijk geen

echte concrete vorderingen ge-

maakt. Nadat er tevergeefs een

paar locaties bezocht en/of ter

sprake geweest zijn, is in de

tweede helft van 2003een oud

schoolgebouw in Bussum in

beeld gekomen dat in beheer is

bij de organisatie Sherpa. Deze

laatste locatie is inmiddels zelfs

twee maal serieus bezocht. De

zolder en de andere ruimten bin-

nen dit gebouw lenen zich niet

alleen om hetarchief van de

VWG onder te brengen en ver-

gaderingen te houden, maar lij-

ken tevens geschikt om de oude

werkcontactavonden weer

nieuw leven in te blazen. Eind

2003was reeds sprake van se-

rieuze gesprekken waarbij over

en weer wensen en verwachtin-

gen zijn uitgewisseld. Het be-

stuur hoopt op de jaarvergade-

ring in maart 2004 hierover na-

dere mededelingen te kunnen

doen.

Binnen het bestuur is een begin

gemaakt met een zogenaamd

Bestuurshandboek. Het is de

bedoeling dat hierin voor iedere

bestuursfunctie een duidelijke

beschrijving komt van de bijbe-

horende taken en verantwoorde-

lijkheden. Op deze wijze ont-

staat voor iedereen een veel dui-

delijker beeld hiervan en kunnen

nieuwe bestuursleden veel ge-

makkelijker en sneller volledig

meedraaien, omdat direct veel

duidelijker is wat er van hen ver-

langd wordt. Ook aan potentiële

kandidaten kan zo veel beter in-

formatie verstrekt worden. Als

onderdeel van het Bestuurs-

handboekwordt onder meer

ook gewerkt aan een organo-

gram van de vereniging en een

lijst waarop alle voor de vereni-

ging belangrijke stukken ver-

meld staan, alsmede waar zij

zich bevinden. Ook floppy’s of

CD-ROM's met belangrijke ge-

gevens komen op deze lijst. Het

is de bedoeling dat het Be-

stuurshandboek een 'levend'

document blijft dat waar nodig

gewijzigd, aangevuld en/of ge-

actualiseerd zal worden.

Omdat het in de praktijk lastig

blijkt te zijn om de diaprojector

zowel voor de cursussen als

voor de lezingen te gebruiken

heeft Bep Dwars haar projector

aan de VWG geschonken, waar-

voor dank. Samen met wijlen
Yves Vogel heeft Bep voor een

goede tweedehands zaallens

gezorgd. Hierdoor kunnen ge-

noemde ‘‘partijen" onafhankelijk

van elkaar de apparatuur gebrui-

ken.

Het Algemeen Bestuur (AB) van

de Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken heeft het afgelopen

jaar zes keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur (DB), be-

staande uit voorzitter, secretaris

en penningmeester, is ook zes

keer bij elkaar geweest. Het DB

is ingesteld om als bestuur slag-

vaardiger en sneller te kunnen

optreden en waar nodig bepaal-

de zaken voor het Algemeen Be-

stuur voor te bereiden.
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Het bestuur heeftalle leden via

De Korhaan opgeroepen hun

mening te geven over ons logo

“De Korhaan". Gevraagd werd

of het ruim 35 jaar oude logo te

oud of te oubollig was of juist

goed. Tot nu toe zijn te weinig

reacties ontvangen om daaraan

conclusies te kunnen verbinden

Het dagelijks bestuur is een

avond op bezoek geweest bij de

huidige redactie van ons vereni-

gingsorgaan De Korhaan. Doel

was om de problemen waar de

redactie mee tekampen had te

bespreken en waar nodig hulp

te bieden. Problemen waren er

te over, zoals; te weinig kopij, te

laat inleveren kopij, te weinig fo-

to’s, etc. Maar ook het gebrek

aan vers bloed binnen de redac-

tie vormde een punt van zorg.

Twee van de drie redactieleden

doen dit werk al zo lang, dat zij

er eigenlijk mee willen stoppen.

Na een goede discussie, waar

een ieder weer wat van elkaar

geleerd heeft zijn er diverse

wensen en ideeën naar voren

gekomen die deels al in daden

zijn omgezet. Ook lijkt de ge-

wenste opvolging mogelijk en

kan misschien zelfs een uitbrei-

ding van de redactie gereali-

seerd worden.

Het bestuur heeft haar mede-

werking verleend aan een on-

derzoek van Stichting Recreatie.

Deze Stichting peilde in op-

dracht van het algemeen be-

stuur van het Goois Natuurreser-

vaat (GNR), of er onder 10

‘groene' organisaties belangstel-

ling bestond voor deelnameaan

een mogelijk op terichten klank-

bordgroep voor het GNR, het-

geen het geval bleek. Hierop

heeft het algemeen bestuur van

het GNR het groene licht gege-

ven voor de oprichting van de

klankbordgroep waaraan voor-

alsnog ook de VWG zal deelne-

men. Het is de bedoeling van

het GNR dat de klankbordgroep

gaat adviseren over de hoofdlij-

nen van het beheer en dus niet

op projectniveau.

Hoewel er binnen het bestuur

een mengeling bestaat van erva-

ren en minder ervaren leden ko-

men we nog steeds mensen te

kort. Zo is de vacature voor be-

stuurslid van desubgroep Na-

tuurbescherming al een jaar

lang niet opgevuld en ontstaat

eind maart2004 de vacature

voor bestuurslid van de sub-

groep Avifauna Voor een goed

en actief bestuur is vervulling

van deze functies essentieel,

daar het hier om een groot deel

van de kernactiviteiten van de

Vogelwerkgroep gaat.

Het idee dat ieder nieuw be-

stuurslid een gedegen achter-

grond dientte hebben is niet

juist. Zoals de meeste ‘klussen’

binnen onze VWG is enthou-

siasme en interesse het belang-

rijkste. Nieuwe bestuursleden

worden met zorg omgeven en

langzaam bekend gemaakt met

de materie, waarbij zij altijd kun-

nen steunen op de kennis en

ervaring die binnen het bestuur,

bij oud-bestuursleden, maar ook

met name binnen de betreffende

subgroepen zelf aanwezig is.

Mocht u interesse hebben dan

kunt u altijd informatie bij de

voorzitter inwinnen. Hetzelfde

geldt voor leden van de

kascommissie. Ook dit jaar zoe-

ken we weer een nieuw kas-

commissielid. Is het niet gewoon

leuk en leerzaam om over de

schouder van uw penningmees-

ter mee te kijken? Het kost u één

avond per jaar.

Tot slot zijn er ook in de diverse

werkgroepen nog de nodige va-

catures en we moeten dan ook

blijven beseffen dat een goed

bestuur èn een actieve Vogel-

werkgroep niet zonder actieve

leden kan.

2. Subgroep Avifauna

Het Coördinatieteam(CT), be-

staande uit Mare van Houten,

Jelle Harder, Guus Proost en

Cor de Kruif, heeft in 2003 twee

inventarisaties (gebied Wakke-

rendijk Meentweg/Gooyergracht

en Cruysbergen) en de 15 Werk-

groepen vallendeonder de Sub-

groep Avifauna gecoördineerd.

Wegens onder meer zijn drukke

werkzaamheden als bestuurslid

is Mare inmiddels uit het CT ge-

stapt. Mare, bedankt voor jouw

bijdrage aan het CT.

Omdat er geen coördinatoren

gevonden konden worden, zijn

de volgende werkgroepen ‘sla-

pend’ geworden: Steltloper-

tellingen, Ganzen- en Zwanen-

tellingen en de Werkgroep

Nijlganzen. Door het stoppen

van Dick Jonkers als één van de

coördinatorenvan de Werk-

groep Tuinvogeltellingen wordt

deze werkgroep voorlopig al-

leen door Fernand Jager aange-

stuurd.

Bij de Werkgroep Eempolder-

tellingen is Nico Klippel dit jaar

gestopt. Hij is opgevolgd door

Corné Joziasse. Engbert van

Gort heeft de rubriek Veld-

waarnemingen in de Korhaan

overgenomen van Peter Vos.

Het CT heeft geconstateerd dat

er bij de werkgroepen dringend
behoefte is aan nieuwe actieve

deelnemers. Het CT heeft daar-

op het initiatief genomen om

een ieder die lid geworden is

sinds 1 januari 2002 schriftelijk

uit te nodigen voor een bijeen-

komst op 8 januari 2004. Op

deze avond zullen deze nieuwe

leden persoonlijk geïnformeerd

worden over de activiteiten van

de werkgroepen en zal hen ge-

vraagd worden deel te nemen

aan één van de werkgroepactivi-

teiten. Op deze wijze hopen we

onze werkgroepen van ‘vers

bloed’ te voorzien.

Elke werkgroep heeft evenals

vorig jaar een kort verslag van
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haar activiteiten aangeleverd.

Deze zijn gebundeld en als bij-

lage meegestuurd met de

agenda van september 2003.

Een verkorte versie hiervan is

aan te treffen in de rubriek ‘Uit

de Veren’ van december 2003

(Korhaan blz. 106-107). De uit-

gebreide versie is per mail op te

vragen bij de secretaris van het

CT Cor de Kruif.

Andere belangrijke activiteiten

waar het CT zich mee bezig ge-

houden heeft, zijn:
• het vaststellen van de richtlij-

nen voor de werkgroepbegro-

tingen en het begeleiden van

de lopende begrotingen;
• de participatie binnen het SVN

(Samenwerkende Vogel-

groepen Noord-Holland). On-

der meer door middel van een

brief aan het bestuur van het

SVN is geprobeerd deze parti-

cipatie meer zin en inhoud te

geven;

• het zoeken naar versterking

van het CT;
• het opstellen van een draai-

boek aangaande de functies

binnen de Subgroep Avifauna

(wordt vervolgd);
• het opstellen van richtlijnen

t.av. het kaartenbeheer ten

behoeve van de inventarisaties

binnen ons werkgebied (wordt

vervolgd);
• het coördinerenvan de twee

halfjaarlijkse vergaderingen

van de Subgroep Avifauna;
• het verzorgen van de vaste ru-

briek ‘Uit de Veren’ in de Kor-

haan.

3. Subgroep Communicatie

Begin 2003 is Auke Douma als

nieuwe coördinatorvan de sub-

groep communicatie benoemd.

Helaas moest Auke zich in de

loop van het jaar om gezond-

heidsredenenterugtrekken. Zijn
werk is nu overgenomen door

Rien Rense.

De lezingenavonden zijn weer

georganiseerd en geleid door

Wim le Clercq. De belangstelling

voor de avonden is in het alge-

meen goed. Het programma is

naar tevredenheid.

Tijdens de lezingenavonden ver-

zorgde Bertus van den Brink de

informatie- en boekenkraam. Hij

is ook aanwezig met een promo-

tiekraam bij verschillende exter-

ne evenementen.

Verschillendeandere leden on-

dersteunen deze activiteiten.

Het verenigingsblad De Korhaan

is dit jaar vier maal in plaats van

vijf maal verschenen. Door ge-

brek aan kopij, overlappende

vakanties en werkdruk was het

noodzakelijk om de nummers 3

en 4 te combineren. De redactie

heeft de planning en werkwijze

nu aangepast en verwacht dat

De Korhaan verder weer volgens

planning uitkomt. Daarnaast is

uitbreiding van het redactieteam

te verwachten. Er is meestal vol-

doendekopij, maar het is soms

wel nodig om auteurs te stimule-

ren tot schrijven.
Het Goois Vogelnet is een suc-

ces. Er zijn meer dan 300 deel-

nemers, die bijna dagelijks per

e-mail interessante waarnemin-

gen en berichten aan elkaar

doorgeven. Half mei heeft een

kleine delegatie van het bestuur,

te weten Erik Hans van Stigt
Thans, Auke Douma en Mare

van Houten, ons lid Hans van

Oosterhout in het zonnetje gezet

wegens zijn verdienstenvoor het

Goois Vogelnet. Dit viel samen

met de verzending van de

10OG** e-mail van het Goois

Vogelnet (GVN). Hans ontving

een door Rietje Veltkamp ver-

vaardigde oorkonde en een fles

goede wijn. Enkele regionale

dagbladen hadden het vooraf

gemaakte persbericht overgeno-

men, hetgeen weer enkele aan-

meldingen voor het GVN ople-

verde. Het bestuur is zich er ter-

dege van bewust dat vrijwilli-

gers, die hun werk voor onze

Vogelwerkgroep trouw en actief

doen, best eens aandachtmo-

gen krijgen. Het GVN grossiert

niet alleen in vogelwaarnemin-

gen; steeds vaker komen er ook

oproepen en andere berichten

op te staan. Ook onze Vogel-

werkgroep maakt daar gebruik

van. De trektelpost in het Cor-

versbos heeft inmiddelsook een

eigen plek op de website van de

Vogelwerkgroep en hierop is ac-

tuele informatie over het werk en

de resultaten te vinden. Internet

wordt daarmee ook binnen onze

Vogelwerkgroep een steeds be-

langrijker medium.

De website van de VWG is regel-

matig bijgewerkt, maar aan het

eind van het jaar is toch weer

een achterstand ontstaan in het

actualiseren.

Wel geactualiseerd is de wel-

komstbrochure voor nieuwe le-

den. Deze geeft hierdoor weer

een goed overzicht van de acti-

viteiten van de vogelwerkgroep.

In grote lijnen betekent dit dat

de activiteiten van de subgroep

in het afgelopen jaar - ondanks

enkele tegenslagen - toch heel

redelijk zijn uitgevoerd.

4. Subgroep Cursussen

Sinds we de cursus duidelijk

een voorjaar en najaar «gezicht»

hebben gegeven en ons pro-

gramma - over het heie jaar be-

zien - daardoor uitgebreider en

gevarieerder is geworden, krij-

gen we meer cursisten. Een

groot deel hiervan komt al meer-

dere jaren, omdat men vindt dat

er steeds iets nieuws te leren

valt. Dit heeft een wisselwerking

op de cursusleiding, die hier-

door weer gestimuleerd wordt

om iets nieuws te bedenken. Het

voorjaar bracht ons 61 en het

najaar 64 cursisten. Ook de ex-

cursies passen we aan op het

jaargetijde. Hierdoor leren de

cursisten ook meer vogelge-
bieden kennen. Met vijf vaste

leiders, twee inmiddels vaste

gastsprekers en een aantal extra

excursieleiders, krijgen we het

voor elkaar om elk jaar weer een
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groot aantal mensen “om te to-

veren” tot “Vogelaar”. Dit jaar

zijn 3 cursisten lid geworden van

de VWG. Er zijn al veel leden op

de cursus en anderen willen nog

een poosje op de cursus blijven
voordat zij deoverstap maken

om lid te worden.

Ook de jeugdcursus blijft een

succes.

Op 13 september zijn we voor

het 7e jaar gestart met 45 kinde-

ren. In de jongste groep 8 tot en

met 10 jaar met21 kinderen, In

de oudste groep 10 tot en met

12 jaar, met24 kinderen. De

eerste dag zijn we begonnen

met een vogelworkshop, waarbij

één van de ouders mee mocht

doen. Er werd kennis gemaakt

met elkaar en de leiders. En er

was tijd voor een wandeling,

een vogelcomputerspel, het uit-

pluizen van braakballen, het ma-

ken van vogelpuzzels en tot slot

is een video over vogeltrek be-

keken. De kinderen vonden het

leuk en de uren vlogen om, ja,

ze vonden zelfs dat de tijd te

snel voorbij ging. We hebben

een programmavoor elke groep

aangepast aan leeftijd en inte-

resse. De kinderen leren spelen-

derwijs hoe ze zich buiten moe-

ten bewegen om de vogels te

ontdekken, hoe ze hun kijkers

en vogelgidsen moeten gebrui-

ken, alsmede dat je met

schreeuwen en rennen geen vo-

gels ziet. We komen om de

week per groep bij elkaar onder

leiding van minimaal 2 leiders.

De onderwerpen hebben iets te

maken met het jaargetijde

waarin de bijeenkomst plaats-

vindt. Er wordt gewandeld en

gefietst en soms gaan we met

de auto naar een ander span-

nend vogelgebied. In april slui-

ten we het vogelcursusjaar af

met een hele dag voor groep 1

en een weekend voor groep 2.

We hebben9 vaste leiders en

nog een aantal mensen die hel-

pen met zaken als de admini-

stratie, tekeningen, excursies of

het geven van een “gastles”.
Drie jongeren die al een aantal

jaren bij de cursus zijn, zijn zelfs

in opleiding om in de toekomst

zelf leider bij de jeugdcursus te

worden.

5. Subgroep Natuurbescher-

ming
De functie van bestuurslid van

dezesubgroep is na het aftre-

den van Dick Jonkers het gehele

jaar vacant gebleven. Zoals in

het verslag van de secretaris al

vermeld is, probeert het bestuur

zaken die thuishoren bij de Sub-

groep Natuurbescherming zo

goed mogelijk op te vangen. Zo

is er een steunbetuiging verzon-

den aan het comité Ericaweg/

Sijsjesweg in Huizen. Dit comité

maakt bezwaar tegen het voor-

nemen van de gemeente om de

groenstrook langs de Ericaweg/

Sijsjesberglaan aan te wijzen als

mogelijke bouwlocatie.

Dat het ‘kappen in de broedtijd’

nog steeds ieder jaar in ons

werkgebied voorkomt blijkt maar

eens binnen de gemeente Bus-

sum. Deze gemeente was van

plan om notabene in juni (!) het

plantsoen aan het Jacob Cats-

plein opnieuw in te richten en

daarbij de huidige beplanting,
bestaande uit een verzameling

van diverse hoge tot half-hoge

struiken, te verwijderen. Na actie

dezerzijds was de gemeente be-

reid de struiken lijdelijk zoveel

mogelijk ongemoeid te laten. De

geplande werkzaamheden heb-

ben hierdoor uiteindelijk buiten

de broedtijd plaatsgevonden.

Tot slot is het bestuur in overleg

met het lid Ricardo van Dijk over

noodzakelijke acties in verband

met de plannen tot groot-

scheepse bebouwing in de

Bloemendalerpolder, alsmede

op het terrein van de voormalige
kruitfabriek in Muiden.

6. Subgroep Excursies

2003 kende weer een vol en in-

teressant excursieprogramma,

met in totaal 22 uitstapjes (zie

tabel). De ochtend wandel- of

fietsexcursies richtten zich zoals

gebruikelijk hoofdzakelijk op het

bezoeken van het voor ons

werkgebied kenmerkend groot

pallet aan biotopen. De dag-

excursies richtten zich juist wat

meer op gebieden buiten ons

werkgebied. Samen met de des-

kundigheid van de excursie-

leiders zorgt dit ervoor, dat de

leden veel soorten vogels kun-

nen waarnemen en bewonderen

in combinatiemet een grote va-

riatie aan biotopen.

Natuurlijk stond een aantal al-

oude succesnummers op het

programma, zoals: ’s-Grave-

landse landgoederen, Eempol-

ders, Naardermeer, De Stulp,
Stichtse Brug, Gooimeerkust,

Ankeveense Plassen, Flevopol-

ders (Oostvaardersplassen) en

Amsterdamse Waterleidingdui-

nen. Wegens het succes in 2002

is ook de excursie naar de ge-

bieden langs de IJssel bij Zwolle

in 2003 op herhaling geweest,

met deze keer nog meer mooie

vogelwaarnemingen. Nieuw was

een excursie in juli naar diverse

plekken in Noord-Holland, die

vanwege het succes ervan in

2004 opnieuw in het programma

terug zal komen.

De traditioneleVroege Vogel-

wandeling in het park van Kas-

teel Groeneveld te Baarn, mocht

zich weer verheugen op een

prima belangstelling van vogel-

liefhebbers. Ook ditmaal leidde

deze excursie ertoe dat zich

20032002 2001

Ochtend wandel-, vaar-

of fietsexcursies 11 11 13

Dagexcursies 6 5 4

Avond excursies 2 2

Openbare excursies 1 1 1

Weekend excursies 2 2 1

Totaal 22 21 19
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nieuwe leden voor onze Vogel-

werkgroep hebben aangemeld.

De weekendexcursies van eind

april en eind september waren

beide in het prachtige Lauwers-

meergebied. Het voorjaars-

weekeinde leverde traditioneel

zeer veel vogelsoorten op. Het

najaarsweekeinde kan het best

gekenmerkt worden als klein

maar ook fijn. Slechts 25 deelne-

mers, maar prachtig weer, volle

dagen in de buitenlucht samen

met veel vogels (zij het bedui-

dend minder soorten dan in het

voorjaar).
Het programma voor 2004 zal

ten tijde van de algemene leden-

vergadering al weer geheel in

de steigers staan. Zoals het er

nu naar uitziet komt er weer een

interessant programma De stij-

ging van het aantal excursies

van de laatste jaren zal niet

doorgezet worden. Gelukkig is

de groep excursieleiders weer

wat aangevuld metenkele aspi-

rant-excursieleiders. Alle excur-

sieleiders nogmaals hartelijk be-

dankt voor jullie geweldige inzet.

De Commissie Buitenland heeft

een succesvolle excursie van

een week naar Oostenrijk geor-

ganiseerd. De grote trap, een

voor bijna alle deelnemers

nieuwe soort, is ook door bijna
iedereenwaargenomen.

7. Subgroep Algemene Zaken

De verwerking van de ledenad-

ministratie en de inning van de

contributiegeiden is in 2003 ver-

zorgd doorFrancien Wilms. Ook

het bijhouden van de ledenlijst

vormt een belangrijke taak, dit in

verband metde velemutaties

(zie de Korhanen van het afgelo-

pen jaar). Aldus konden bestuur

en subgroepen over de noodza-

ketijke actuele gegevens be-

schikken.

Het totaleaantal leden bedraagt

642 per 31 december 2003.

Hieronder een overzicht van het

de wijzigingen gedurende 2003;

Bep Dwars heeft -met de een-

malige hulp van de heer en me-

vrouw Blom, waarvoor dankl-

ons blad De Korhaan telkens

verzendklaar gemaakt. Het be-

stuur is blij dat zij haar taak ook

na het overlijden van haar man

Nico heeft willen voortzetten.

Ook de ontvangen vogel- en

natuurtijdschriften zijn weer door

haar ingeboekt en voor de sa-

menstelling van de literatuurlijst

doorgegeven aan Rob Kole die

deze activiteit voorlopig van

Ruud Willemstein heeft overge-

nomen. Ruud is door een veran-

derdewerksituatie helaas niet

meer in de gelegenheid ditvoor

ons te doen. Het bestuur wil

Ruud dankzeggen voor zijn bij-

drage in het verleden. Het be-

stuur is blij dat onze duizend-

poot Rob Kole deze taak tijdelijk

op zich heeft willen nemen, nu

het zo moeilijk bleek hier ie-

mand voor te vinden.

Tot slot zijn door Bep ook nog

de nodige archiefwerkzaamhe-

den verricht. Net als Bep hoopt

ook de rest van het bestuur dat

ditsoort activiteiten in het

nieuwe verenigingsjaar op een

vaste locatie verricht kunnen

gaanworden, waar dan tevens

de archiefkasten ondergebracht

kunnen worden.

8. Penningmeester
Het verenigingsjaar 2003 is door

diverse omstandigheden zeer

positief afgesloten ten opzichte

van de begroting. De contribu-

tie- en giftenopbrengst is vrij

constant gebleven. Dank is we-

derom op zijn plaats aan die le-

den die meer betalen dan de mi-

nimale contributie(de totale

extra opbrengst is maar liefst

€1.739,10). Toch blijft groei van

het ledental gewenst, omdat

zonder groei de rek er op den

duur uitgaat en een eventuele

trendmatige aanpassing van de

contributiemaar ten dele door-

werkt.

Het belangrijkste verschil met de

begroting wordt veroorzaakt

door De Korhaan. Om te begin-

nen was voor de cover meer ge-

reserveerd dan nodig bleek.

Verder zijn er in plaats van vijf

nummers slechts vier nummers

uitgekomen. Zonder deze mee-

vallers was het positieve finan-

ciële resultaat belangrijk lager

geweest.

Zoals eerder is toegezegd is er

het nodige aan gedaan om alle

verenigingsactiviteiten in de fi-

nanciële verantwoording te ver-

werken, waarbij is getracht om

de verschillende onderdelen wel

een afgerond financieel gebeu-

ren te laten blijven, zoals de SG

Excursies, de Commissie Bui-

tenland, de Boekenstal of beter

gezegd de Promo(tie)stand en

niet te vergeten de SG Cursus-

sen. De consequentie hiervan is

dat er dan activa zoals banksaldi

moeten worden ingevoerd,

waardoor het werkkapitaal van

de betrokken afdeling boek-

houdkundig wordt verhoogd. Dit

geldt dit keer voor het werkkapi-

taal van de Commissie Buiten-

land: het balans-beginsaldo li-

quide middelen en werkkapitaal

is verhoogd met €1.075,30. Vol-

gend jaar wordt getracht om ook

de cijfers van de Promotiestand

en van de SG Cursussen volle-

Aantal leden per 16 december 2003

Aantal gewone leden 562

Aantal hulsgenootleden 72

Aantal ereleden 8

Totaal aantal leden 642

Aantal gratis leden 48

Mutaties ledenbestand in 2003

Aantal nieuwe leden 37

Aantal leden opgezegd 48

Aantal leden adres onbekend 0

Aantal leden overleden 3

Aantal leden geroyeerd(niet betaald) 3

Totaal uitgeschreven 55
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dig te integreren. Tijdens de le-

denvergadering worden die cij-

fers wel gepresenteerd.

Een probleem met financieel

min of meer zelfstandige onder-

delen van de VWG blijft de tijd:

de penningmeester moetzijn
stukken al snel in het nieuwe

jaar aanleveren maar bij de di-

verse onderdelen zijn de meeste

financiële administraties over het

afgelopen jaar dan nog niet af-

gerond.

Hetzelfde geldt overigens ook

voor de begroting: een goede

begroting is de financiële verta-

ling van het voorgenomen be-

leid. En het valt niet mee om van

alle onderdelen van de Vogel-

werkgroep tijdig de juiste infor-

matie te krijgen.

De werkgroep weidevogelbe-

scherming heeft inkomsten ge-

genereerd van meewerkende

boeren. Het saldo daarvan is als

werkkapitaal geactiveerd.

In debegroting voor De Kor-

haan is rekening gehouden met

een mogelijke investering in

software.

Dankzij het reeds jaren geleden

ingezette beleid is er reeds een

voorziening voor een eigen club-

gebouw (€27.526,20). Ten tijde

van het schrijven van dit finan-

ciële verslag zijn er goede voor-

uitzichten op het oplossen van

het huisvestingsvraagstuk. Zo-

dra dat is opgelost krijgen we te

maken met andere vraagstuk-

ken zoals het verwerken van de

waarnemingskaartjes, de auto-

matisering daarvan en het

digitaal aanleveren van waarne-

mingen. De reservering dient

dan ook niet vrij te vallen, maar

behouden te blijven voor het

doel waarvoor het is gekweekt.

Om één en ander in goede ba-

nen te leiden bestaat het voor-

nemen om een commissie auto-

matisering in het leven te roe-

pen.

Voorgesteld wordt om het posi-

tieve resultaat van €2.236,66 ten

goede te laten komen aan de

algemene reserve, ofwel het ei-

gen vermogen. Het eigen ver-

mogen wordt dan €8.153,50.

Zoals het er nu naar uit ziet, kan

de contributievoorlopig worden

gehandhaafd op €16,- voor ge-

wone leden en €6,- voor

huisgenootleden.

Varlios- en Winstrekenlng 2003 Begrotlng Verachll

Omschrijving Uitgaven Inkomsten

SQ Avifauna -900,00 825,47 74,53

Weidevogelbescherming 149,54 149,54

SG Excursies; meerdaagseexcursies 0,00 3.153,86 3.480,00 326,14

SG Excursies: algemeen 26,50 -26,50

SG Communicatie -250,00 366,42 -116,42

Commissie Buitenland 0,00 3.644,61 3.710,00 65,39

Ledenadministratie -250,00 75,32 174,68

Ledenavonden -2.000,00 1.476,30 523,70

Lid maatschappen -300,00 178,00 122,00

Bestuuiskosten -550,00 732,55 -182,55

De Korhaan -5.500,00 3.949,66 1.550,14

Diverse kosten -250,00 171,52 78,48

Contributies en giften 11.500,00 11.537,24 37,24

Verkoop boeken, verenigingsuitgaven 21,00 21,00

Rente 1.000,00 980,36 -19,64

Naar Werkkapitaal SG Excursies 0,00 326,14 -326,14

Naar werkkapitaal commissie buitenland 65,39 -65,39

Naar werkkapitaalweidevogelbescherming 149,54 -149,54

Reservering Clubhuis -2.500,00 2.500,00 0,00

Resultaat (naarEigen Vermogen) 0,00 2.236,66 -2.236,66

Totaled 0,00 19.878,14 19.878,14 0,00

Baians 2003 per 1-01-03 per 1-01-03 Resultaat '03 per 31-12-03 per 31-12-03

Liquidemiddelen 3.455,66 9.541,25

Kapitaalrekening 32.810,23 34.773,59

Depot PTT-Post 70,34 70,34

Depot Postbus 113,44 113,44

Te ontvangen/vooruitbetaald 2.876,79 5.640,01

Werkkapitaal SG Excursies 541,84 867,98

Werkkapitaal c'ie buitenland 2.096,00 2.161,39

Weidevogelbescherming 149,54

Reservering Clubhuis 25.189,01 27.526,20

Eigen vermogen 5.754,03 2.236,66 8.153,50

Totalen 38.457,67 36.457,67 2.236,66 44.498,62 44.498,62
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Begrating 2004 euro euro

Contribute + giften 11.000,00

Rente 500,00

SG Excursies:

Bijdragen voorjaarsexcursie 2.400,00

Kosten voorjaarsexcurise 2.400,00

Bijdragen najaarsexcursle 2.400,00

Kosten najaarsexcurise 2.400,00

Algemenekosten 300,00

Commissie bultenland

Bijdragen Excursie Lesbos 21.780,00

Kosten excursie Lesbos 21.760,00

SG Avifauna; 600,00

SGCursussen:

Jeugdcursus: contribute 1.250,00

Kosten cuisus 750,00

Bijdragen weekend 350,00

Kosten weekend 550,00

Cursusbenodigdheden 300,00

Volwassenencursus; contribute 2.800,00

Kosten cuisus 2.000,00

Presen tatieapparatuur 800,00

SG Communicate: 300,00

Ledenavonden 1.500,00

De Korhaan 6.800,00

Publieksavond

Promotiestand

650,00

Bestuurskosten:

Lidmaatschappen 200,00

ledenadministratie 100,00

Bestuurskosten 750,00

Diversen 300,00

Totalen 42.480,00 42.480,00


