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Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreke

Beleid en Begroting 2009

ALGEMEEN

Het ontwikkelen van het jeugdbeleid is nog in de

beginfase. Na een verkenning zijn verschillende leden

aangeschreven en gevraagd om hier over te discussiëren.

De ervaringen van dejeugdcursus zijn hierbij belangrijk.
Het versterken van de samenhang binnen de vereniging
is allereerst gericht op de subgroepen. Gesprekken
dienen te worden aangegaan met de werkgroepen over de

interneverhoudingen. De onderlinge communicatie

tussen diverse werkgroepen en het bestuur is verbeterd.

Verder dienen de verslagen van de subgroepen onderling

te worden uitgewisseld.

Er worden wederom vijf contactavonden georganiseerd,

waar subgroepen zich presenteren. Door het invullen van

de vacature CoördinatorAvifauna wordt weer structureel

gewerkt aan de cohesie tussen de verschillende

werkgroepen en aan afspraken voor onderzoek en

rapportage.

Het bestuur wil de ambitie van de VWG voor

natuurbescherming terugbrengen tot wat haalbaar is.

Dat wil zeggen doorgaan met praktische,
natuurbescherming en onderzoek en stoppen met J

ruimtelijke en bestuurlijke procedures.
~

»

Natuurbescherming kan dan onderdeel worden van de

SG Avifauna.

Een begin wordt gemaakt met een digitaal archief ten

behoeve van de (genummerde) verslagen en andere

zaken.

Onderzocht gaat worden hoe de communicatiemet

derden, bijvoorbeeld andere natuurgerichte instanties,

gemeentenen pers, verbeterd kan worden.

De statuten van de vereniging en het huishoudelijk

reglement sluiten niet altijd goed op elkaar aan en dienen

gemoderniseerd te worden. Voorstellen daartoe zullen te

zijner tijd aan de ledenvergadering ter goedkeuring
worden voorgelegd.
Het beleid en de begroting voor 2009 blijven gericht op

het goed functioneren als vereniging en het goed
voortzetten van debestaande activiteiten. Hieraan is nog

genoeg te doen. Meer mensen moeten worden betrokken

bij het werk van de vereniging, de drempels moeten

worden verlaagd en er moet niet te veel hooi op de vork

worden genomen, zodat men met plezier blijftwerken.

Als niet duidelijk is hoe nieuweactiviteiten kunnen

worden uitgevoerd, is terughoudendheid vereist. Waar

mogelijk zullen nieuwe initiatievenworden gesteund.
We gaandoor met ledenwerving en jeugdbeleid en het

verbeteren van de cohesie tussen de verschillen de

groepen. Als het haalbaar blijkt willen we meer doen aan

de externe profilering van de VWG en de samenwerking

met andere natuurorganisaties in het Gooi.

Beleid en begroting 2009: BELEID in letters en cijfers in €

INKOMSTEN € 14.400,-

Contributies (€ 12.000)

Voorgesteld wordt om de hoogte van de

minimumcontributievast te stellen op € 19,- voor

gewone ledenen € 6,- voor gezinsleden.

Giften (1.500)

Kijkend naar het verleden kan hiermederekening
worden gehouden.

Rente (1.500)

Toerekening aan Res. Fonds Eempolder (-600)

ALGEMEEN en BESTUUR -€ 3.000,-

Huisvestingskosten (-1.500)
Deze post wordt gebruikt voor zaalhuur bij Westerheem

(De Broedplaats), kosten van huishoudelijke diensten

inrichtingskosten.

Bestuurskosten (-1.000)
Hieronder vallen o.a. de secretariaatskosten en de

bestuursaansprakelijkheidverzekering.
Er wordt een begin gemaakt met de digitalisering van

het archief. Hiervoor zullentwee externe harde schijven
worden aangeschaft.

Representatie (250,-)
Dit is een nieuwe post waaruit de diverse kosten voor

derdenkunnen worden betaald, zoals een bloemetje hier

en daar, de kosten van de oorkondes e.d.

Lidmaatschappen (-250)
Onze vereniging onderhoudtook contacten met andere

organisaties, soms op basis van een ruilabonnement.

SG ALGEMENE ZAKEN -€ 450,-
Ledenadministratie

Dit omvat o.a. de kosten van acceptgiro’s en portikosten,

oplopende (Post)bankkosten en diversen

Het beleidvan het algemeen bestuur van de VWG is in

2009 allereerst gericht op het voortzetten van de

bestaandeactiviteiten. De drie hoofdpunten zijn:
- het werven van meer leden;

- het ontwikkelen van een jeugdbeleid;

- het versterken van de samenhang binnen de vereniging.
Voor de ledenwerving wordt weer een flyer toegevoegd

aan de contributienotaom zoveel mogelijk huisgenoten
lid te maken en om gewone leden te werven. Ook is een

flyer beschikbaar om bij andere activiteiten te gebruiken,
zoals bijvoorbeeld in de promotiekraam.
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SG EXCURSIES -€ 300,-

Het organiseren van excursies is een wezenlijk deel van

de activiteiten van de Vogelwerkgroep.

Doel van de excursies is het verbreden en verdiepen van

de kennis van vogels binnen de vereniging. Daarnaast

hebben de excursies ook tot doelde onderlinge band

tussen de leden te versterken.

Om deze doelstellingen recht te doen, worden de

volgende excursieactiviteiten georganiseerd:

Gewone excursies: Ongeveer 2 keer per maand(15

tot 20 per jaar) een excursie van een halve of hele

dag binnen ofbuiten het werkgebied van de

Vogelwerkgroep.

Weekeindexcursies: Ongeveer 2 keer per jaar wordt

er een excursieweekeinde georganiseerd in een

gebied buiten het eigen werkgebied.

Openbare excursies: Ongeveer 1 tot 3 keer per jaar

wordt een speciale openbare excursie georganiseerd,

waarbij niet-ledenworden uitgenodigd om deel te

nemen. Deze openbare excursies zijn vooral

bedoeldom ook niet-ledenkennis te laten maken

met vogels kijken en de interesse hierin verder aan

te wakkeren. Op deze wijze verwachten we ook de

belangstelling voor het lidmaatschap van onze

Vogelwerkgroep te wekken.

Hiertoe is uit het ledenbestand een groep excursieleiders

samengesteld. In onderling overleg worden doordeze

groep excursielocaties bedacht en excursieleiders

aangezocht.
Leden betalencontributieen hebben daarvooronder

andere ook recht op gratis deelnameaan de gewone

excursies, voor zover hier geen speciale kosten voor

gemaakt hoeven te worden, zoals bij vaarexcursies e.d.

De kosten die voor gewone excursies worden gemaakt
komen daarom ten laste van de algemene middelenvan

de vereniging. Ook de kosten die de excursiecoördinator

maakt uit hoofde van zijn functie en als bestuurslid

komen ten laste van de verenigingskas. De kosten van de

weekends worden integraal doorde deelnemers

gedragen. Alle kosten voor deze weekeindexcursies

worden gedekt door de inkomstenuit

deelnemersbijdragen en komen niet ten laste van de

algemene middelen van de vereniging.

De excursies worden twee keer per jaar in

bijeenkomsten van de excursieleiders voorbereid. In die

bijeenkomsten wordt het programma van de voorgaande

periode geëvalueerd, het nieuwe programma opgesteld,

worden voorstellen en ideeën voor nieuwe excursies

besproken, worden excursieleiders gevraagd en

toegedeeld en worden knelpunten besproken en

opgelost. Ook bijzondere excursies en de bestemming

van de weekends worden op deze manier voorbereid.

Het programma wordt vervolgens gepubliceerd in De

Korhaan.

De subgroep excursies heeft zich in 2008 beraden op de

weg diezij in de toekomst gaat volgen. Er zijn diverse

ideeën om het excursieaanbodnog gevarieerder te

maken. Gedacht wordt meer aan te haken bij de

activiteiten die in de Vogelwerkgroep plaatsvinden en

gebruik te maken van de aanwezige kennis en ervaring.

Voor 2009 is het programmain voorbereiding. Wel staat

al vast dat het voorjaarsweekeinde in het gebied de Hoge
Venenin België zal plaatsvinden. Naar verwachting
zullen er weer om en nabij 20 excursies georganiseerd

worden, waarvan enkele ook openbaar zullenzijn.

Bijdragen vooijaarsexcursie:

prognose 50 deelnemersa € 10,- (500)

Kosten voorjaarsexcursie (-500)

Najaarsexcursie is PM

Eventuele verschillen van de weekendexcursies worden

verrekend met het eigen werkkapitaal.

Vergader-, voorbereidings- en uitvoeringskosten gewone

en openbare excursies: (-300)

COMMISSIE BUITENLAND € 0,-

Door de reizen naar het buitenlandworden beginnende

vogelaars op weg geholpen, wordt het enthousiasme

voor het vogelen gestimuleerd, neemt de kennis over

minder vaak voorkomende soorten sterk toe en worden

de onderlinge contacten verbeterd. Nieuw is dat meer

aandachtbesteed gaat worden om leden blijvend bij de

VWG te betrekken. In 2009 wordt tenminste één reis

georganiseerd.
De organisatie is nog niet geheel rond, maar gerekend
wordt op 30 deelnemers a € 500,-. (15.000)
Kosten (-15.000)
Eventueleverschillen worden verrekend met het eigen

werkkapitaal.

SG AVIFAUNA -€ 1.375,-

BeleidCoördinatieteam(-700)

Aandachtsveld 1: Bekendheid avifaunawerk verhogen.

• Presentaties door werkgroepen tijdens contact- en

lezingavonden.

• Bijdragen van de werkgroepen en het CT op internet

van VWG.

• Berichten via de interne nieuwsbrief(het

“Vliegensvluggertje”).

Aandachtsveld2: Ondersteunen werkgroepen.
• Behoeften aan ondersteuning bij werkgroepen peilen

en daarop inspelen.

• Ondersteunen bij het verwerken en rapporteren van de

onderzoeksresultaten.

• Actiefstimuleren van leden om mee te doen met

avifaunawerk.

• Drempel voor deelname verlagen met begeleiding en

opleiding.
Aandachtsveld 3: Natuurbescherming als gezamenlijk
aandachtsveldopnemen in de avifauna.

• Dit is een aandachtsveld, dat nog besproken moet

worden met de huidige subgroep natuurbescherming.

• Natuurbescherming als vast agendapunt tijdens

vergaderingen avifauna.

• Teams per gemeente samenstellen. Per gemeente een

groepje van daar inwonende leden samenstellen, die

lokalekennis van vogels en verbetermogelijkheden
onder aandacht van gemeente brengen.

• Teams per vogelrichtlijngebied (Natura 2000)

samenstellen, die lokalekennis van vogels en

verbetermogelijkheden onder aandacht van beheerders

brengen.
• Samenwerking zoeken met andere

natuurbeschermingsorganisaties om vogelkennis in te

zetten om verbetermogelijkheden onder de aandacht te

brengen en bedreigingen tijdig af te wenden.

De kosten ontstaan doorde vergaderingen.
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Getracht wordt om voor de kosten van productie van

(broed)vogelinventarisatierapporten een

tegemoetkoming te verkrijgen van de landeigenaar.

Weidevogelbeschermingsgroep

Westelijk Eemgebied (0)

De algemene doelstelling is: een optimale

weidevogelbescherming in het Westelijk Eemgebied.

Van oudsher hebben we te maken met boeren die

legselbeloning ontvangen. De motivatie om er als boer

ook zelfwat voor te doen en te latenneemt beslist toe.

De effectief geworden A.I.W. Eemland (Afstemming

Instrumenten Weidevogelbescherming Eemland) heeft

een toenemendpositief effect. De boeren sluiten

contracten afmet LBN (Landschapsbeheer Nederland)

voor uitstel van maaien, laten staan van vluchtstroken

e.d., wat zeer goed is voor de pullenbescherming. Dit

vraagt veel extra tijd en aandacht van de beschermers.

Het weidevogelbeschermingswerk verloopt steeds beter;
dit geldt ook voor de ondersteuning door LEU

(Landschap Erfgoed Utrecht). Er blijft een tekort aan

goede beschermers; LEU heeft de cursussen voor

Weidevogelbescherming in 2006 laten vervallen.

De doelstellingen voor de komende periode zijn en

blijven:

- het verder verbeteren van de relatie met de boeren; ze

spreken ons nog wel eens aan op zaken waar we geen

invloed op hebben;

- het blijven werken aan begeleiding van

‘perspectiefbiedende’ vrijwilligers, door ze mee te

laten lopen met de ‘goeien’.

Er is maar een beperkt aantal vrijwilligers dat

verantwoordelijkheid wil dragen voor een stukje

organisatie / administratie; veel komt dus neer op de

coördinatoren.

De algemene kosten, zoals kopieën, vergunningen,

kaarten, porti, autokosten en bijeenkomsten worden

geraamd op circa € 1.150.

In anderebehoeften wordt voorzien door de

landschapsbeheerorganisaties van Utrecht en Noord-

Holland, zoals: markeerstokken, nestbeschermers,

borden, met de tekst ‘Vrijwillige

weidevogelbescherming’ voor aan de hekken van de te

belopen percelen, veldboekjes, formulieren.,

instructieboekjes voor vrijwilligers, folders,

voorlichtingsmateriaal., verzorgen van cursussen voor

aspirant-beschermers.

Aan boeren die vergoedingen ontvangen voor

legselbescherming, wordt door de vergoeding betalende

agrarische natuurverenigingen gevraagd om 10% te

geven aan de weidevogelbeschermingsorganisatie. Dit is

echter volledig vrijwillig! Op grond van in vorige jaren

ontvangen bedragen en toezeggingen van de boeren

wordt verwacht in 2009 meer dan € 1.150 te ontvangen.

Eventuele verschillen worden verrekend met het eigen

werkkapitaal.

Zwaluwenonderzoek (-300)

De lang lopende monitoringprojecten van de

Huiszwaluwen en Oeverzwaluwen worden voortgezet.
De resultaten worden in De Korhaan gepubliceerd en

doorgestuurd naarSOVON.

Tot nu toe is de stand van de Boerenzwaluwen alleen

bijgehouden in de Eempolders. Er zijn plannen bij

Vogelbescherming Nederland

om een project op te zetten, waarbij meer gegevens

worden verzameld die kunnen leiden tot een betere

bescherming van de Boerenzwaluw. De belangstelling

voor onderzoek naar het voorkomen Gierzwaluwen staat

op een zeer laag pitje.

De bescherming van de Huiszwaluw, die overlast kan

veroorzaken zal voortdurend aandacht behoeven. Er zal

ook aandacht moeten blijven voor plotseling opduikende

kolonies van Oeverzwaluwen, vooral op plaatsen waar

werkzaamheden worden verricht. Hetzelfde geldt voor

plaatsen waar Gierzwaluwennestelen. In eerste instantie

zal altijd overleg plaatsvinden met de betrokkenen om

verstoring en verdwijning te voorkomen. Als uiterste

pressiemiddel kan handhaving met hulp van de Flora- en

Faunawet worden ingezet. Voorlichting en zo mogelijk

hulp door verschaffing van kunstmatige

nestgelegenheid zullen voor alle zwaluwen een

belangrijke rol blijven spelen. Voor de Gierzwaluwen

begint najarenlange inzel eindelijk hoopt te gloren aan

de horizon dooroverleg en samenwerking met

woningbouworganisaties. Het onderhoud en zo mogelijk
stimuleren van het aanleggen van broedwandenvoor

Oeverzwaluwen zal worden voortgezet. Een nieuw

onderzoek naar overleving wordt gestart.

De kosten bestaan uit kopieer-, porti-, telefoon- en

reiskosten

Werkgroep Steenuilen (0)
Omdat de successen uitbleven, met uitzondering van

Eemnes (2 succesvoile broedsels), zijn de activiteiten

voornamelijk beperkt tot de regio Eemnes. Er wordt

geen gebied meer integraal geïnventariseerd. Slechts

bekende territoria van Steenuilenworden gecontroleerd.

In het voorjaar wordt geprobeerd minimaal een keer de

kasten te bezoeken en eventueel schoon te maken. Nooit

bezette vervallenkasten worden nietmeer herplaatst.
Nieuwe kasten worden slechts op door Steenuilen

bezette plekken geplaatst. Voor zover mogelijk zullen de

vergaderingen van de Steenuilenwerkgroep Noord-

Holland worden bezocht. Tevens wordt de website

daarvoorbijgehouden (www.steenuilnoordholland.nl).

Er moet worden bekeken in hoeverre recente successen

in de Eempolder structureel blijken en of het beleid of

aandachtsgebied hierop moet worden aangepast.

Het steenuilenproject is slechts nog een heel klein

project wegens het nagenoeg uitblijven van succes. De te

maken kosten van autokilometers voor het checken van

territoria, het controleren, schoonmaken en plaatsen van

nestkasten worden beschouwd als behorend bij een

hobby. Dat geldt ook voor het bezoeken van

vergaderingen van de Steenuilenwerkgroep Noord-

Holland, telefoonkosten en aanschafvan

montagemateriaal.
Een ladder, folders en brochures, nestkasten en een

website worden geregeld via de Steenuilenwerkgroep

Noord-Holland, Landshap Noord-Hollanden STONE.

De kosten worden daarom begroot op € 0.

Broedvogelinventarisatie

Waterleidingplas Loenderveen (0)

Het project heeft in beginsel een looptijd van 5 jaar: van

2004 t/m2008. In het vijfde en opeenvolgende jaar 2008

zijn de broedvogels geïnventariseerd rond de
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waterleidingplas. Inmiddels is op basis van telefonisch

overleg met Watemet en instemming vanuit de subgroep

avifaunabesloten om het project ook de komende jaren

voort te zetten. Nadere detailszullen komende maanden

worden uitgewerkt. Voor de dekking van de onkosten

voor de vrijwilligers zal jaarlijks een bedrag ter

beschikking worden gesteld door Watemet. Daarbij zal

er ook weer naar gestreefd worden om na aftrek van alle

kosten extra financiëlemiddelen voor de

Vogelwerkgroep over te houden.

Evenals voorgaande jaren zal ook het opleiden van leden

op het terreinvan broedvogels inventarisereneen

belangrijk onderdeel van het project vormen.

Roofvogelwerkgroep (-200,00)

Roofvogels zijn uitmuntendegraadmeters van de

leefomgeving. Aan de top van de voedselpiramide

krijgen ze alles wat op lagere trofische niveaus gebeurt
in geaccumuleerde vorm voor hun kiezen. Klimaat,

weer, veranderingen in habitat, voedselaanbod,

nestelgelegenheid, mate van menselijke aanwezigheid,

allemaal zaken die via roofvogels zijn te meten. Niet

voor niets figureren roofvogels prominent in Natura

2000, Vogelrichtlijnen, Gedragscodes ...

Om betrouwbare informatie van roofvogels te

verzamelen is veel ervaring en kennis nodig. Zelfs het

verzamelen van basale parameters, zoals onderstaand,

vergt vele honderden uren veldwerk per seizoen, nog

afgezien van een even grootaantal uren achter het

bureau.Door de gegevens in een landelijke database in

te brengen (Werkgroep Roofvogels Nederland, SOVON

Vogelonderzoek Nederland), krijgt het materiaal een

meerwaarde die ijking van lokale gegevens ten opzichte

van landelijke mogelijk maakt. De jaarlijkse rapportage,

in elk eerste nummer van De Takkeling - het tijdschrift

van de Werkgroep Roofvogels Nederland- staat borg

voor toetsing en een snel overzicht van het afgelopen

seizoen (tevens voorspellende waarde voor het

aanstaande seizoen).

In Het Gooi/Utrecht is het onderzoek beperkt tot

inzameling van basale parameters waarmee het lokale

reilen en zeilen van roofvogels goed kan worden

gevolgd, namelijk:

1. Het tegengaan van roofvogelvervolging en verstoring

van roofvogelnesten.
2. Het geven van voorlichting over roofvogels en hun

plaats en functie in de natuur.

3. Het verrichten van onderzoek met als doel inzicht te

krijgen in de ecologie van de roofvogels, alsmede het

verkrijgen van inzicht in de populaties van de

verschillende soorten roofvogels in haar werkgebied.

3.1 Het inventariseren van alle paren van de

verschillende soorten roofvogels in het

werkgebied.
3.2 Het lokaliseren van hun nesten en het volgen van

het broedproces en vaststellen van het

broedsucces.

3.3 Het vaststellen van de legselgrootte en het meten

van de eierenom het volume te kunnen

berekenen. Het aantal eieren en het eivolume zijn

o.a. indicaties voor broedsucces en conditie van

de oudervogels.
3.4 Door middel van het wegen, meten en ringen van

de jongen inzicht verkrijgen in de conditie.

overlevingskansen en verspreiding van jongen na

het uitvliegen. Een meting van de jongen in de

kleine jongenfase geeft inzicht in het broedsucces

in die fase en in de conditie van de jongen op dat

moment. De metingen maken het mogelijk de

groei van dejongen en de verliezen in de kleine

jongenfase in beeld te brengen.
3.5 Het verrichten van voedselonderzoek met als doel

relaties tussen voedselaanbod en broedsucces vast

te stellen.

3.6 Door middel van observaties verkrijgen van

inzicht in de vraag ofer bij roofvogels sprake is

van aanleren van nieuwe gedragingen van

oudervogels aan hunjongen.

IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek (0)

Het in stand houden en de monitoring van de bestaande

ijsvogelwanden zal de hoofdzaak zijn, maar ook zullen

nog nieuwe wanden worden gerealiseerd. Enkele nieuwe

vrijwilligers zullen worden betrokken bij het onderzoek.

In 2009 zal het per boot onderzoek doennaar Ijsvogels

op de Vechtplassen worden voortgezet, evenals de

verkoop van de in 2008 gemaakte instructie dvd over

ijsvogelwanden. Diverse particulieren en instanties

zullen weer van resultaten en advies worden voorzien.

De plannen hebben in 2009 geen financiële

consequenties voor de Vogelwerkgroep.

Werkgroep Nestkasten (-500)

De doelstelling van de subgroep nestkasten is nog steeds

het vernieuwenvan het nestkastenbestanden de

jaargegevens te publiceren in een verslag.

De kosten die hier aan verbonden zijn en de kosten voor

aanschafvan hout (het einde van de voorraad komt in

zicht) worden begroot op € 1.000, waarvan de helftkan

worden gedekt uit de niet gebruikte financiën van de

begroting 2008.

Werkgroep Eempoldertelling (0)
De doelstelling van de Eempoldertellingen is:

Monitoring van alle vogels in de westelijke

Eempolders door middel van veertiendaagse

tellingen vanafde openbare wegen.

Redelijk goede vogelaars de gelegenheid te geven

meer ervaring op te doen in het doen van tellingen.

Regelmatige rapportagevan de resultaten van de

tellingen.

Concreetbetekent dit voor het komende jaar:

Voortzetten van de tellingen op de tot nu toe

gebruikelijke manier. Essentieel voor deze telling is

dat de resultaten vergelijkbaar zijn met die van de

vorige jaren. Daarom kunnen er geen belangrijke

veranderingen aangebracht worden.

De resultaten in wijdere kring verspreiden, bij
voorbeeld doorartikelen in De Korhaan.

Een zeer beperkte werving van nieuwe tellers. Het

aantal is voldoende; als we er teveel hebben wordt

de frequentie per teller te laag.
Aan het einde van 2008 zijn weer zes jaar tellingen

uitgevoerd. Volgens schema moet er dus een rapport

komen. Hoewel het vorige rapport nog maar kort uit

is lijkt het niet verstandig om deachterstand weer

op te laten lopen. We denken nog na hoe dat rapport

precies moet worden.
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De kosten voor de tellingen worden gedragen door de

deelnemers. De organisatie heeft daarom geen begroting.
Als er een rapport komt zal het drukken betaald moeten

worden. Gezien de problemen bij de financiering van het

vorige rapport lijkt het verstandig dat de Werkgroep

Eempoldertelling hier al vast over nadenkt.

Telpost Corversbos (0)
Vanaf de Telpost Corversbos worden vanaf 1987

trekvogels geteld, om een beeld te krijgen van aantallen,

soorten en trekrichtingen over dit deel van het

werkgebied. Hier wordt ook in 2009 mee doorgegaan.

Tegelijkertijd dringt de vraag zich op, waar de

verzamelde gegevenstoe leiden? In 2009 willen we

komen tot een verkenning van de hoeveelheidgegevens,

de mogelijkheden om deze uit te werken en de vorm

waarin we deze gegevens kunnen presenteren. Gezien de

hoeveelheid data vraagt dat een gedegen voorbereiding.
De actuele gegevens kunnen ook worden nagelezen op

www.trektellen.nl.

De Telpost Corversbos heeft altijd lowbudget kunnen

werken en dat blijft zo. Wel zal in 2009 duidelijk
worden op welke manier de gegevens zullen worden

gepresenteerd: in boekvorm of in De Korhaan.

Tuinvogelonderzoek (-200)
Het beleid van het tuinvogelonderzoek, dat al vele jaren

loopt, is er op gericht om na te gaan in hoeverre er in de

loop der jaren veranderingen optreden in de

vogelbevolking van onze tuinen. Hierbij wordt speciaal
aandacht besteed aan de Huismus, die in het Gooi, in

tegenstelling tot veel stedelijke gebieden, nietafneemt.

Ringonderzoek Vogelringstation Het Gooi (-200)

Het ringprogramma van het Vogelringstation Het Gooi

wordt voortgezet. De projecten hebben een zeer lange

looptijd die noodzakelijk is om waardevolle gegevens te

kunnen verzamelen. Daarbij is het zaak de projecten

systematisch en onveranderduit te voeren om de

verzamelde gegevens goed te kunnen interpreteren. Van

de mogelijkheid voor leden om in een ofandere vorm

een bijdrage te leveren doorassistentie te verlenen bij
het onderzoek wordt vrijwel geen gebruik gemaakt.

Hetzelfde geldt voor het opdoen van kennis over

vogelsoorten of door een ofmeer keren te komen kijken.

Het al jarenlang lopende Europese Constant Effort Site-

project (CES), dat tot doel heeft de overlevingskansen

van diverse soorten broedvogels en hun nakomelingen

na te gaan, dreigt in de knel te komen door gebrek aan

hulp. Daar zal verbetering in moeten komen. Het

roofvogelproject onder auspiciën van de

Roofvogelwerkgroep Nederland staat er beter voor, maar

kan ook hulp gebruiken. De projecten met ganzen

(inclusief het griepvirusonderzoek). Ooievaars,

Steenuilenen Oeverzwaluwen ondervinden geen

problemen doorhulp van buiten. Nieuw is de aansluiting

bij het RAS-project voor Oeverzwaluwen. Dit behelst

het vangen en terugvangen van volwassen vogels van

één soort op plaatsen waar zij jaarlijks terugkeren, zoals

bijv. in kolonies.

Aan de wens om een overzicht te publiceren over

vangsten terugmeldingen van afgelopen jaren kon niet

worden voldaan. Zolangdeze niet is gerealiseerd zal ook

eenjaarlijkse verslaglegging een vrome wens blijven.

Het zoeken naar personen die willen helpen om

gegevens op een rijtje te zetten wordt gecontinueerd.

Jaarlijkse ontvangen we een vaste bijdrage van de

medewerkers, giften die afen toe doorbezoekers in het

ringpotje worden gedeponeerd én ook de jaarlijkse steun

van de Vogelwerkgroep. Deze financiën zijn nauwelijks

toereikend om de gemaakte kosten voor ring- en ander

materiaal te dekken. Sponsoring is gewenst, maar

daarvoor is acquisitie nodig.

SG NATUURBESCHERMING € 0,-

De ambitie van de VWG was om met de SG

Natuurbescherming structureel de ruimtelijke en

beleidsmatige procedures in het werkgebied te

beïnvloeden. Dat blijkt al jaren niethaalbaar en heeft

geleid tot te hoge verwachtingen en een ad hoe

benadering. Het vergt een professionele, permanente

werkwijze, waarvoor binnen de VWG de mankracht en

middelenontbreken. De VWG wil daarom in

voorkomende gevallen andere organisaties zoals de

milieufederaties, Natuurmonumenten,GNR en de

Vereniging van Vrienden van het Gooi bij

natuurbescherming betrekken. De VWG wil wel

ondersteuning geven met haar specifieke kennis. De

praktische natuurbescherming is al jaren succesvol en

wordt uiteraard voortgezet (nestkasten,

biotoopbescherming en creëren van broedgelegenheid).
Dit betekent dat de SG Natuurbescherming wordt

opgeheven en de activiteiten opgaan in de SG Avifauna.

Het bestuur zal dit uitwerken in samenwerking met de

deelnemers van de SG Natuurbescherming en met de SG

Avifauna.

SG COMMUNICATIE -€ 8.600,-

De subgroep Communicatie is gericht op de het

onderhouden van de contacten tussen de leden onderling

en het verstrekken van informatieaan de leden, maar

ook aan derden zoals de overheid en het publiek. Dit

gebeurt via het verenigingstijdschrift “De Korhaan”,

ledenavondenen contactavonden, de interne nieuwsbrief

“Het Vliegensvluggertje”, de website, de promotieshop,

folders en het onderhouden van contacten met de pers.

De plannen voor 2009 zijn:

- De ledenavonden en contactavondenworden op de

huidige voet voortgezet. Er is uitgegaan van 9

lezingen. De verenigingsruimte De Broedplaats

wordt gebruikt voor vergaderingen,

werkgroepbijeenkomsten (Werkgroep Avifauna) en

contactavonden. De kosten voor deze ruimtezijn

opgenomen bij Algemeen en Bestuur.

De ledenavondenzijn gericht op onderhoudende

presentaties over vogels in binnen- en buitenland. De

vijf contactavonden zijn meer gericht op informatie

en onderlinge discussie, en worden in overleg met de

subgroep Avifauna ingevuld

De begroting voor De Korhaan is gericht op vijf

nummers en een gelijkblijvend kostenniveau. De

omslagen zijn eind 2007 voor twee jaar vooruit

gedrukt. De oplage is nu 700 exemplaren. Er zijn nu

ook enige inkomsten uit advertenties. De redactie

bestaat uit een team met een goed uitgewerkte

taakverdeling. Onderzocht worden de mogelijkheden
om de verzending door een bedrijf te laten uitvoeren.

Indien haalbaar worden de welkomstbrochure voor



163De Korhaan. Jrg. 42 nr. 5

nieuwe leden en de folder van de VWG in 2009

vernieuwd.

- De website is eind 2007 vernieuwden wordt steeds

verder ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op een

actief gebruik door de verschillende werkgroepen
binnen de vereniging en een goede presentatie naar

buiten.

- De promotieshop wordt ingezet bij interne

activiteiten zoals de ledenavonden (lezingen) en bij

externe activiteiten. De verkoop van artikelen is niet

de eerste prioriteit. De nadruk ligt op promotie van

vogelbescherming en de VWG.

- Aan de interne nieuwsbrief “Vliegensvluggertje” zijn

geen kosten verbonden.

- In 2009 willen we meer aandachtbesteden aan de

externe communicatie.Het gaat daarbij om het

presenteren van de vereniging naar buiten, het

uitdragen van de doelstelling en het geven van

voorlichting.

De ledenavonden (-1.600)

De Korhaan (-7.500)
Advertenties (1.000)

De Promotieshop (0)

De website (-250)
De algemene kostenpost (-250)

SG VOGELHERKENNINGSCURSUS 0,-

De SG Vogelherkenningscursus kent een jeugdcursus en

een volwassenencursus.

Het doel van de jeugdcursus is om ongeveer 50 kinderen

per cursus in aanraking brengen met de natuur in het

algemeen en de vogels in het bijzonder.

Regelmatig wordt intern overleg gepleegd tussen de

verschillende leiders om een en ander vernieuwend en

uitdagend te houden. Ook goed luisteren naar wat er uit

de kinderen zelf komt, om zo ook de nodige

veranderingen te kunnen doorvoeren.

De doelstelling voor de komende periode is om ongeveer

35 kinderen op een leuke manier te leren kijken naar de

natuur en de nadruk te leggen op vogels en daarnaast

proberen te zorgen voor nieuw vers bloed in de leiding.

Daarnaastook het organiseren van diverse excursies, een

activiteit waarbij de kinderen iets doen in of voor de

natuur en het organiseren van de laatste hele dag.
Middelen: aanschafvan lesmiddelenen zoeken naar

leerzameactiviteiten buiten de theoretische

leermomenten, zoals excursies. Middelenworden

opgebracht door de kinderen zelf. Overschotten worden

gereserveerd voor eventuele grotere aanschaffingen.

Deelnemersbijdragen (1.700)
Kosten (-1.300)

Reservering onvoorzien en aanschaf

lesmateriaal (-400)

Het doel van de volwassenencursus is om de cursisten

op een ontspannen manier kennis te laten maken met

basale aspecten van de kennis van vogels en het verder

uitbouwen van al aanwezige kennis.

De opzet is zo dat de mensen nieuwsgierig en ook

verwonderd worden over watje allemaal nog kan leren

van en in de natuur.

De inhoudelijkheid van de cursus up to date houden door

feedback met de cursisten zelfd.m.v. gesprekjes.

Er zijn 2 cursusperioden; een in het vooijaar en een in

het najaar.

Per periode zijn er ongeveer 45 volwassen cursisten. Een

cursusperiode omvat 6 lesavonden en 4 excursies.

Daarnaast wordt gezocht naar uitbreiding van het aantal

“docenten” om op termijn de continuïteit te kunnen

waarborgen.
Verder wordt geprobeerd de cursus zowel inhoudelijk

als ook presentatietechnisch geleidelijk aan te

vernieuwen om de cursus op een eigentijdse manier

aantrekkelijk te houden.

Aanschaf van lesmiddelenen zoeken naar leerzame

activiteiten buiten de theoretische leermomenten, zoals

excursies.

Deelnemersbijdragen (2.615)

Kosten (-2.165)

Reservering onvoorzien en aanschaf

lesmateriaal (-450)
Eventueleverschillen worden verrekend met het eigen

werkkapitaal.


