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Jaarverslag 2011 Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

1. Bestuur

Samenstelling van het bestuur

Het Algemeen Bestuur was in 2011 als volgt samengesteld:

Voorzitter Rien Rense

Secretaris Wobbe Kijlstra

Penningmeester Wobbe Kijlstra

Algemeen bestuurslid Han Westendorp

Subgroep Algemene Zaken Bep Dwars tot 24 maart

Subgroep Avifauna Piet Spoorenberg

Subgroep Vogelherkenning waarnemer tot24 maart Wil Makkinje; daarnaPaul van derPoel

Subgroep Excursies Poul Hulzink

SubgroepCommunicatie Rien Rense

Secretaris WobbeKijlstra was ook penning-

meester; de financiële administratiewordt

verzorgd door Egbert Leijdekker.

Voorzitter Rien Rense was ook coördinator

voor de Subgroep Communicatie.

Hoofdpunten

In het eerste halfjaar is de terugbetaling van

de ongeautoriseerde leningen volgens plan

gerealiseerd. Daarmee is een pijnlijke

periode afgesloten.

Aan het eind van het jaar is de eerste

uitkering van het legaat van mevrouw

Dineke Sluijters ontvangen. Het geld is

ondergebracht in het Dineke Sluijters

Vogelfonds en zal worden gebruikt voor het

financieren van bijzondere projecten. In de

najaarsvergadering is de adviescommissie

voor het fonds geïnstalleerd, waarna

projecten konden worden ingediend.
Het Algemeen Bestuur heeft in een

brainstormbijeenkomst de visie op de

vereniging uitgewerkt. In gesprekken met de

subgroepen en werkgroepen wordt de

beleidsvisie nu uitgedragen en verder

ontwikkeld.

Algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergaderingen op 24

maart en 24 november 2011 hadden een

goede opkomst met ruim 60 leden. In de

najaarsvergadering is een oorkonde van

verdienste uitgereikt aan Jan Mooij, de

coördinator van de Eempoldertellingen. In

deze vergadering zijn de resultaten van een

ontwerpwedstrijd voor een nieuw logo

gepresenteerd, waarna een nieuw logo is

gekozen.

2. Subgroep Avifauna

Er zijn in2011 weer vele activiteiten

ontplooid door de werkgroepen van de

Subgroep Avifauna. De activiteiten van de

subgroep worden waar nodig gecoördineerd

via het Coördinatieteambestaande uit Dirk

Prop, Jan Mooij, Wobbe Kijlstra en Piet

Spoorenberg.
Elk najaar wordt een bijeenkomst

georganiseerd, waarin de werkgroepen de

gelegenheid krijgen de ervaringen en

resultaten te presenteren en te bespreken. In

dezebijeenkomst wordt ook de ‘Vogel van

het jaar’ benoemd.Voor 2011 waren de

zwarte en de groene specht samen de

‘Vogels van het jaar’. Het verslag verschijnt

apart in De Korhaan. Voor 2012 is het

waterhoengekozen als ‘Vogel van het jaar’.

Daarnaast wordt door het Coördinatieteam

de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd (2
e

woensdag in januari) waar de werkgroepen

zich presenteren en ruimte is voor ontmoe-

In de voorjaarsvergadering is Bep Dwars na

nagenoeg40 jaar afgetreden als bestuurslid.

Haar bestuurlijke werkzaamheden zijn over-

genomendoor Han Westendorp. Wil

Makkinje is als waarnemer namens de

SubgroepVogelherkenning afgetreden;
Paul van der Poel is hem opgevolgd als

bestuurslid.
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ting met oude en nieuwe leden. Nieuwe

leden en de deelnemers van de vogelher-

kenningscursus worden persoonlijk

uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
Deze nieuwjaarsbijeenkomst is in de plaats

gekomen van de reguliere voorjaarsbijeen-
komst van de Subgroep Avifauna.

Ook worden een aantal zogeheten contact-

avonden ingevuld dooreen of enkele

werkgroepen: in maart 2011 over de ‘Vogel

van het jaar’ en vogelgeluiden, en in

november2011 over de broedvogelinven-

tarisaties. Daarnaast rapporteren de meeste

werkgroepen met rapporten en/of artikelen

in de Korhaan.

Een korte greep uit de werkgroepen:

Weidevogelbeschermingsgroep
Ondanks het bijzondere weer in het vooijaar
was het een goed seizoen voor de weide-

vogels. Weliswaar minder nesten, maar wel

een groter broedsucces (meer uitgekomen
dananders).

De boeren hebben goed meegewerkt met

uitgesteld maaien. In totaal hebben56

boeren meegedaan. Door het droge voorjaar

was het gras droog en hard. Het natuur-

reservaat van Natuurmonumentenbleef

gelukkig ‘nat’ zodat de vogels een plek
hadden om te foerageren. Een verandering

ten opzichte van voorgaande jaren is dat niet

langer eieren worden geteld maar ‘lege

doppen’. Zo worden de vogels zo min

mogelijk gestoord. Het verslag over 2011 is

beschikbaar.

Broedvogelinventarisaties
Dit jaar zijn vijf gebieden geïnventariseerd

(Cruijsbergen, Waterleidingplas Loenen,

LaarderWaschmeer, Groeve Oostermeent

en Kortenhoefsche Plassen). De werkgroep
telt ongeveer 30 inventariseerders. Op 9

novemberwerd een contactavond

georganiseerd waar de resultaten werden

gepresenteerd en de eerste plannen voor

2012zijn gemaakt.

Eempoldertellingen
Dit jaar was het de 39

e

keer dat er geteld is

in de Eempolder. In april is de 1000e

telling
sinds het begin van de reeks uitgevoerd. Het

rapport over de periode 2003-2008 is inmid-

dels klaar.

Tijdens een bijeenkomst van alle tellers op

16 januari 2012 zijn al deze heuglijke feiten

gevierd met een feestelijke lunch in de

TheetuinEemnes.

Er wordt gewerkt met een vaste groep

tellers; er is ruimte voor nieuwe tellers.

Zwaluwen

Aan de zwaluwentil in Huizen is in 2011

niet gebroed. Wel hebben huiszwaluwen de

til regelmatig bezocht. De voorbereidingen
voor twee nieuwe tillen lopen. Naar

verwachting worden deze begin 2012 in

gebruik genomen.

In De Korhaan en het Vogeljaar zijn artike-

len over de boerenzwaluwen geschreven en

in De Korhaan van november 2011 zijn twee

artikelen over oeverzwaluwen verschenen.

Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt er

een kleine achteruitgang bij de oeverzwa-

luwen. Op drie of vier plekken is predatie

van de oeverzwaluwen door vossen

geconstateerd.

Ringstation

Het ringstation is bijzonder actief geweest in

2011. Er zijn veel vogels van ringen
voorzien.

Steenuilen

In Eemnes broedde een paar steenuilen; er

waren vijf jongen.

3. Subgroep Communicatie

De redactie van het verenigingsblad De

Korhaan bestaat uit vijf personen. Het team

komt voor elk nummer bijeen en bespreekt
dan ook de kopij op termijn. Er is voldoende

kopij. De jaargang 2011 telde vijf nummers

met in totaal 208 pagina’s (204 in 2010 en
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180 in 2009). De verzending wordt gedaan

door de drukker.

De maandelijkse lezingenavonden zijn

gemiddeld door circa 50 belangstellenden

bezocht. Het programma was zowel gericht

op de vogels in Nederlandals in het

buitenland. Veel belangstelling was er voor

de Zeiss-Vogelkijkavond met Nico de Haan

in februari: de grote kerkzaal was bijna

geheel vol met leden en niet-leden.

De belangstelling voor de maandelijkse
ledencontactavonden is prima. De avonden

worden georganiseerd door het bestuur in

samenwerking met de Subgroep Avifauna.

De nieuwjaarsbijeenkomst voor nieuwe

ledenwas geanimeerd en goed bezocht: het

is een goede traditie geworden.

De informatie- en boekenkraam tijdens de

lezingenavonden is verzorgd door Hade

Rijvers. Zij was ook aanwezig met een

promotiekraam bij verschillende externe

evenementen.Verschillende andere leden

ondersteunen dezepromotieactiviteiten.

De website van de Vogelwerkgroep heeft in

2011 goed gefunctioneerd. De mogelijk-

heden van de website worden veel gebruikt.

Webmaster Dirk Prop heeft samen met Han

Westendorp een ontwerpwedstrijd op

Internet georganiseerd voor een nieuw logo

voor de VWG. De inzendingen van ledenen

niet-leden waren bijzonder mooi. In de ALV

van november is overtuigend gekozen voor

een ontwerp van de ColombiaanJosé

Victoria.

De digitale nieuwsbrief voor de leden van de

Vogelwerkgroep ’Het Vliegensvluggertje
1
is

32 x verstuurd doorEgbert Leijdekker.

De externe communicatie wordt meestal

verzorgd door de uitvoerders van de

activiteiten. Hiervoor is een handreiking met

persadressen beschikbaar. Het is niet gelukt

om de externe communicatiemeer structuur

en inhoud te geven.

4. Subgroep Vogelherkenning

De vogelherkenningscursus voor

volwassenen is dit jaar tijdens het vooijaar

en najaar weer druk bezocht.

De najaar- en vooijaarscursus waren weer

helemaalvol, wat inhoudteen maximaal

aantal cursisten van zestig man/vrouw.

waarbij er zelfs bij alle twee de cursussen

een wachtlijst voor de volgende cursus

overbleef.

Het systeem dat we aanhouden om alle

nieuwe cursisten een voor- en najaarscursus

aan te bieden werkt uitstekend. Dit doen we

ook om daarna een stop voor deze cursisten

van minimaal drie jaar aan te houden, zodat

we een goede doorstroming hebben van

’oude’ en nieuwe cursisten.

De cursus bestaat nog steeds uit zes

theorieavonden op dinsdag met daarbij vier

ochtendexcursies in het weekend. Daarnaast

organiseren we in het najaar een extra

excursie naar het Vogelhospitaal in Naarden

en in het vooijaar een vaarexcursie over het

Naardermeer. Beide excursies zijn goed
bezocht door de cursisten.

Dit vooijaar hebben we nog een extra

excursie ingelast, namelijk over vogelge-

luiden. Deze extra excursie startte bij
Restaurant Robert en ging door het

Spanderswoud, waar de cursisten die waren

gekomen (al de excursies zijn vrijblijvend)

getrakteerd werden op het ontwaken van de

zangvogels.

Ons cursusprogramma is niet veranderd dit

afgelopen jaar. In het vooijaar ligt de nadruk

op de zomergasten, broeden en zang. In het

najaar komen de wintergasten, het ruien en

de geluiden die bij de winter horen aan bod.

Door middel van beamerpresentaties worden

de cursisten in het voor- en najaar ingewijd
in de vogelwereld. De presentaties waren

ook dit jaar weer mooi, interessant en

leerzaam voor de cursisten.

Ook zijn er dit jaar weer een aantal cursisten

zo enthousiast geworden voor het vogelen
dat ze lid geworden zijn van onze

Vogel werkgroep.

Het cursusgeld is hetzelfde gebleven: € 35,-

voor niet-leden van onze Vogelwerkgroep
en € 30,- voor leden(consumpties

inbegrepen), waarmee we ons zelf zonder

hulp van de Vogel werkgroep konden

bedruipen.
Conclusie: het was een geweldig jaar voor

de vogelherkenningscursus voor

volwassenen. Begin maart start de

vooijaarscursus 2012, waar alweer een

behoorlijk lange wachtlijst voor is.
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5. Subgroep excursies

Er is in 2011 weer een interessant

programma volbracht met maar liefst 23

excursies. De ochtend, wandel-of

fietsexcursies richtten zich vooral op het

bezoeken van ons werkgebied. De

dagexcursies juist meer op gebieden buiten

ons werkgebied. Samen met de

deskundigheid van de excursieleiders zorgt

dit ervoor, dat de leden veel soorten vogels

in een variatie aan biotopen en in de diverse

seizoenen kunnen waarnemen en

bewonderen.

Alle 23 excursies zijn doorgegaan; er zijn

geen excursies afgelast.

Bekende excursiedoelen waren: de

Eempolders, Oostvaardersplassen,

Gooimeerkust, Landje van Geijsel, de Stulp,

rondje Zeeland en Lauwersmeer.Verder zijn

vermeldenswaardig de Groene Jonker met

een keur aan moerasvogels, de

avondwandeling, de Biesbosch, Gaasterland

(ganzen), Waterland-Oost en de grote tocht

door het prachtige Bargerveen. Ook

bijzonder waren de avondwandelingen naar

respectievelijk de Aardjesberg op de

Westerheide, de Leusderheide(houtsnip en

nachtzwaluw) en de Westbroekse Zodden in

de zomer. De avondsfeer bleek voor menig
deelnemer een bijzondere ervaring.

Gemiddeld worden deexcursies goed

bezocht, variërend van 4 tot meer dan 20

personen en meestal omstreeks 15

deelnemers.

Het vooijaarsweekend vond plaats in het

Lauwersmeermet 24 deelnemers. Het

najaarsweekendvond plaats op

Schiermonnikoog; er waren 38 deelnemers.

Beide weekendenwaren goed bezet, gezellig

en vogelrijk.

Er blijft altijd behoefte aan ondersteuning bij

het leiden van excursies en de organisatie

van de weekenden. Dus als je mee wilt

helpen een excursie te organiseren, over een

redelijke vogelkennis beschikt en je
enthousiasme wilt overdragen aan anderen,

neem dan contactop met de coördinator

Poul Hulzink. Voor de weekenden hebben

zich inmiddels enkele leden gemeld om

ondersteuning te bieden bij de organisatie.

De buitenlandreis in mei ging naar het Warta

Oder-gebied op de grens van Duitsland en

Polen. De reis was zeer geslaagd.

6. Subgroep Algemene Zaken

Ook in 2011 is de ledenadministratie door

Trudie Kroon gedaan.

Het aantal leden is in 2011 met 17

toegenomen tot 779.

Evenals in de afgelopen jaren kunt u de

nieuw binnen gekomen boeken en natuur -

vogeltijdschriften via leesmappen inzienof

lenen, evenals boeken, tijdschriften en

rapporten die in de kasten aanwezig zijn,

tijdens een contact- of vergaderavond of op

afspraak.

Over de inhoud van een recent artikel of

verslag kunt u iets lezen in De Korhaan in de

literatuurlijst die Paul Keuning samenstelt of

in de rapportenlijst op de website.

In Westerheem zijn in de grote recreatiezaal

de contactavonden en

avifaunabijeenkomsten gehouden. In de

verenigingsruimte De Broedplaats

vergaderden het AB, het DB, de redactie van

De Korhaan en incidenteel andere groepen.

Ledenmutaties in 2011:

Totaal aantal leden 31 december

2011

779

- gewone leden 628

- huisgenootleden 139

- ereleden 9

- jeugdleden 3

Aantal nieuwe leden 73

Aantal leden uitgeschreven 56

opgezegd 49

overleden 5

uitgeschreven wegens

contributieachterstand

2


