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Speciale ledenavond 22 februari 2018
Er gebeurt heel veel binnen de vogelwerkgroep. Voor en door de leden. Maar 
lang niet alle leden weten dat. Daar gaan we wat aan doen !

Tijdens het opstellen van het meerjarenplan heeft het bestuur geconstateerd, 
ook aan de hand van terugkoppeling van diverse leden, dat nieuwe leden 
moeite hebben om inzicht te krijgen in de vele verschillende activiteiten van 
de Vogelwerkgroep. De Vogelwerkgroep is gelukkig een gezonde vereniging 
met een jaarlijks aanwas van circa 30 tot 40 nieuwe leden. Een deel van deze 
groep wil actief aan de slag maar heeft moeite om aansluiting te vinden in de 
Vogelwerkgroep, dat is zonde!  Ook bestaande leden hebben aangegeven be-
hoefte te hebben aan bijeenkomsten, waarin ervaringen en kennis wordt uit-
gewisseld over activiteiten en vogeltellingen binnen de regio.

Om bestaande en nieuwe leden, meer inzicht te geven in de verschillende ac-
tiviteiten die we als vogelwerkgroep organiseren wordt er 22 februari 2018 een 
ledenavond gehouden. Tijdens deze ledenavond worden er korte presentaties 
(van hooguit 10 à 15 minuten) gegeven, waarin een aantal verschillende werk-
groepen en onderzoeken zich presenteren. Doel van deze avond is om op een 
laagdrempelige manier kennis te maken met activiteiten van de Vogelwerk-
groep en resultaten van de tellingen toe te lichten.

Stadsvogeltelling
Tevens willen we op de avond een plan voorleggen voor een telling van onze 
stadsvogels. De vogelbevolking in dorpen en steden is sterk in ontwikkeling. 
De moderne bouwstijl en inrichting van steden blijkt in toenemende mate 
onaantrekkelijk voor karakteristieke broedvogels als Gierzwaluw, Huiszwa-
luw en Huismus. Andere vogels doen het daarentegen juist goed in stedelijke 
gebieden, zoals bos- en watervogels en meeuwen. We hopen op veel belang-
stelling en tellers zodat we een aantal kenmerkende soorten integraal en vlak-
dekkend (in een of meerdere jaren) kunnen gaan tellen !

indeling ledenavond (onder voorbehoud):
• Activiteitencommissie over lezingen, excursies en samen vogelen
• Tellingen en inventarisaties door leden en werkgroepen
• Huiszwaluw (Johan Stuart)
• Hekslootpolder (Peter Davids)
• Trektellen op Parnassia (Eef Kieft)
• IJsvogelwerkgroep (Peter Davids)
• Natuurbescherming (Chris Brunner)
• Presentatie stadsvogeltelling (Martijn Korthorst)

Locatie: Stadskweektuin Ter Kleef Haarlem
Tijd: 20:00
Aanmelden niet nodig, komt allen.

■ Martijn Korthorst


