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Jaarverslag K.N.N.V. - Vogelwerkgroep Amsterdam over 1980 

A. Bestuursbeleid en activiteiten (BR) 

Op 31 december 1980 hadden wij 105 leden/abonnée' s e.n .. 10 h.uis
genootleden, 9 nieu we leden en 1 huisgenootlid meldden zich aan 
en 5 personen beëindigden hun lidmaatschap/abonnement. 
De vermelding van onze vogelwerkgroep op de achterpagina v~n 
het Vogeljaar heeft al enkele belangstellenden op ons attent 
gemaakt. 
Het mentorensysteem i s bij gebrek aan belangstelling van nieuwe 
leden komen te vervallene 
De interesse voor de excursies en contactavonden was bevredigend 
(zie voor detiils ondef D. en E.). 
Het bestuur vergaderde vijf keer. Er werden vier Nieuwsbulletins 
uitgegeven. . 
De vogelwerkgro ep was herhaaldelijk vertegenwoordigd bij het 
beraad over de oprichting van de Stichting Samenwerking Vogel
onderzoek Noord.-Holland, evenals op de jaarvergadering SOVON
Contactorgaan voor Vogelstudie. 

B. Onderzoekseommissie ( FV ) -------------------
De .titel "onderz.oek" zou meer gerechtvaardigd ziJn, daar na op
richting van deze open commissie op de jaarvergadering begin 1978 
(drie jaar geleden dus) er alleen in maart 1978 een vergadering 
is geweest - overigens een nuttige - en de commissie sederttlien 
alleen maar in naam heeft "bestaan". 
Eén van de resultaten v'an die vergadering, het Blauwe Reiger
onderzoek, heeft tot en met het verslagjaar doorgedraai,d en ver
keert nu in de afrondingsfase. Er werden dit jaar twee tellingen 
gehouden, in februari en mei, waaraan door zo'n 20 leden werd 
meegewerkt. Tevens waren er drie uitwerkavonden, ~én in januari, 
twee in november. Op deze avonden werd door respectievelijk ca. 
10, 5 en 8 lede~ aan de uitwerking van de tellingen gewerkt. 
Aan het SOVON-onderzoelc werd en wordt door 10 à 15 leden meege-

. werkt. 
De pluisavonden bij Joop Buker werden het hele jaar, de zomer
maanden- uitgezonderd, regelmatig gehouden. Een min of meer vaste 
groep, waaronder 7 leden, houdt zich hiermee bezig. 
Tenslotte fs er dit jaar een aantal terreinen geïnventariseerd. 
De Noordkant v~ n het Amsterdamse Bos door 3 leden, het Vondel
park door ongeveer 8 leden, de Begraafplaats Buitenveldert door 
2 leden en het Sarphatipark door 1 lid. 
Over het Gierzwaluw-onderzoek (meer een aktie dan een onder~oek) 
kan worden vermeld dat niemand op het stukje in het Mededeltngen
blad 1980, no 11 heeft gereageerd~ 

Samenvattend blijkt dat e r het afgelopen jaar méér door de leden 
aan allerlei onderzoekjes i s gewerkt dan in vele jaren daarvoor 
en dat is ~atuurlijk g9ed ni euws. 
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c. Natuurbescherming (BR) 

D. 

Gevolg . is gegev,en aan een verzoek van de . Dienst Publieke 
We;rken , afd,eling Groenvoorzieningen . om deel - te nemen aan de 
voorlichtingsi=lvond , ove.r h.et recreatiegebied de Lange Bretten 
(zie ook jaarvers;Lag 1979). Op deze avond, in, de . eerste 
plaats geo-rganis.eerd yoor de Wijkopbouw Organen in Amsterdam 
Nieuw West, werd rapport ui tgebrach,t van de verander;ingen die 
i,i het.: hetref ;fende gebied gaan optreden. 

·. Ons , lid,, de heer Wal ters ,- is r eeds in een ~r~.eg stadium bij de 
besprekingep · van deze plannen betrokken gew~est. Bij. . de betr. be
.spre}dng war.en ook aanwezig de h eer Kamp en .de secretaris. 
In het Mededelingenblad, 18e j a argang, no 3, heeft .de heer 
Walters onder de titel "Red de Kluut bij Halfweg" op voor
treffelijke wij_ze v erslag ui t ge,brach t '. .,;an· de ontwikkelingen 
in dit gebied. 

Excursie s (RS ).~ 
----------
In 1:980 · w~rderi de volgende · excursie~s u.i tge.schreven: 

13 januari Waterl an d 2 deelnemers 
- 26 · januari Amsterdams

1
e Bos . 9 deelnemers 

10 feJ>rua:t i Fle voland 14 deelnemers 
1 maart Duin .en Kru i db er g 2 deelnemers 

23 maart Bo t sho l 8 deelnemers 
19 april A"W. Duinen 6 de elnemers 
10/11 . mei Twente 12 deËüiiëiilers · 
14 september A" W. Duinen 6 deelnemers 
4/5 oktober Sch i èr :nonnikoog 8 deelnemers 
1 november Zuidpier IJmuiden 11 deelnemers 

De excursies n aardeKer. nemerduinen .OP 23 november en naar 
Waterla:n,,d op ; 2Q dece:nb er werden beide afgelast vanwege het weer. 
Zowel de excurs i es r ondom Amsterdam , als de twee weekend
excursi es kunn en wat be tr eft op~omst &n waarnemingen als succes
vol worden beschouwd o 
Het . lijkt dan ook n i e t r.Je e,r dan logisch dat met het organiseren 
van excursies tijdens h e t volgende verenigingsjaar op dezelfde 

, vo.ei; za;l · worden voorte;ecaan~ 

E. Con tactav;Î1den (FV) ------- .. ---·--
Het aantal contacta,onden bedroeg 5 c 
Op 10 j a nuar i sprak Wouter van der Weijden over het Vondelpark 
en Gierzwaluwena Na de pauze werd over de Yoortzetting van de 
Vondelparkinventarisaties gesproken, over het inventariseren 
van andere· gebi eden e:h over wéit we aan het lot van de Gierzwa
luwen zoud en kunnen ~oèno Besloterr werd met e~n taakverdeling 
en een afspraa k over een vervolgbijeenkomst over de inventari
saties bij Mieke Brander . H_et aantal bezoekers was circa 20. 
Op 21 maart hielden ons· erelid de heer P .W . Brander eh de heer 
W.H .J. Kolk een lezing me t dia's en vogelgeluiden. D~ opkomst 
was groot: c~rcà 30 l eden/~bonné é •s. 
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Door Reinder van der Wal werd op 22 april een lezing gehouden 
over de betekenis .van het IJsselmeer voor duikeenden. Het aan
tal belangstellenden was nogal gering, nl. nauwelijks 20leden, 
waaronder het .voltallig bestuur, dat vèàr de lezing in het Am
stelpark een bestuursvergadering hield. De thuisblijvers had
den echter ongelijk~ 
Dit laatste geldt ook voor de filmavond op 25 oktober, waarop 
de heer A.C. Zwaga twee van zijn films vertoonde; "Voorjaar in 
de Zaanstreek" en "Wonderen van nieuw land". Deze avond werd 
in samenwerking met de afdeling Amsterdam van de K.N.N.V. ge
houden. Mede hierdoor viel het niet zo op dat er nauwelijks 
mèèr dan 10 v.w.G.A. leden aanwezig waren. 
De laatste corttactavond, op 21 november, was een discussie-
avond over de jacht op kraai-achtigen, door Alfred Blok -0p soe
pele wijze geleid, met als forumleden de heren T. Hopman en 
M. Tulp voor het pro-jachtstandpunt en Rob Molenbeek en Fr~d 
Vogelzang als tegen-partij (niet te verwarren m~t de rii~uwe po
litieke partij uit Den Haag). De zaal zat vol, niet alleen door 
de ruime belangstelling van onze werkgroep, maar ook door de aan
wezigheid van vele niet-leden, die op 5~n of andere wijze direkt 
of indirekt in het onderwerp waren geïnteresseerd. Minstens 30 
mensen wisten de Tribune te vinden. 

F. Redaktiecommissie (SS) 
-----------------
Deze commissie bestond dit jaar uit 7 personen. Het afgelopen 
verenigingsjaar .kenmerkte zich weer door een verder teruglopen 
van het aantal bijdragen van leden aan het Mededelingenblad. 
De uitgekomen nummers werden grotendeels door de redactieleden 
zelf volgeschreven. Overigens staat hiermee de vaak late ver
schijningsdatum van het blad in direkt verband. 
Onregelmatige of helemaal geen inzending van waarnemingen is 
hierop ook van invloed. 
Resumerend kan worden gezegd dat er tot nu toe van een meer 
regelmatige verschijning van het blad (door vervroeging m~t 15dgn van 
de uiterste kopij-inleverdatum) weinig is terecht gekomen. 
De redaktieleden willen aan Marjan Schep weer hun allerharte
lijkste dank betuigen voor de assistentie bij het stencillen 
van het Mededelingenblad en de Nieuwsbulletins. 
De dit jaar, qua "lay-out" en uitvoering (kleurendruk!), wel 
zeer fraaie voorpagina, werd traditiegetrouw verzorgd door 
Frits Lobel. · 

Inhoudsopsave_Mededelingenbladen_18e_jaargang: 

Nummer 1, april/mei, 34 bladzijden: 
1. Overkoepelende Stichting?, Fred Vogelzang 
2. Bestuursmededelingen 
3. Vogelbestrijding op Schiphol; Alfred Blok 
4. Strenge winte·r en koud, nat voorjaar bezorgden vele kieviten 

een ~ngestoorde broedperiode in 1979, H. Kamp 
5. Oproep tot medewerking: Gier~waluwen van Amsterdam nog steeds 

bedreigd, Fred Vogelzang en Wouter van der Weijden 
6. Literatuurinformatie: 

1. De Atlas van de Nederlandse Broedvogels, Steven Schoevaart 
2. Vogels van de Grote Rivieren, Ed Veling 
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7. Knipselkrant, samengesteld door Steven Schoevaart 
8. Voortgang Atlasproject voor Winter- en Trekvogels in 

district 9, Joop B. Buker 
9. Ganzenpleisterplaatsen de Ronde Hoep, Resi Damhuis en 

Martin van den Berg 
10. Waarnemingenrub~iek, Wim van der Schot 
11. Redaktiemededelingen 
12. Ontvangen literatuur, Do Beckers 

Nummer 2, juli/augustus, 42 bladzijden: 
1. Jachtperikelen en nog iets, Ed Veling 
2. Bestuursmededelingen 
3. Opeij~rief aan ,alle vogelbeschermers, H.R. Stockman 
4. Excursies, Richard Schoevaart 
5. In Memoriam: H.P. Dooremans, anonymus 
6. Aan de leden vàn dè v.w.G., namens het bestuur Steven 

Schoevaart 
7. Nagekomen mededeling Excursies 
8. Boekbespreking: 

De Kemphaan in Nederland, Steven Schoevaart. 
9. Van de Penningmeester 

10. Knipselkrant, samengesteld door Steven Schoevaart 
11. Nachtegalen·in het Amsterdamse Bos r, Joop B. Buker 
~2. Waarnemingenrubriek, Wim van -der Schot 
13. Ontvangen literatuur, Do Beckers 
14. Stichting Mondiaal Alternatief, Richard Schoevaart 
15, Terugkeer , Zomervogels - broedvogels Amsterdamse Bos, 

mej. mr J.H.V. van Drooge . . 

Nummer 3, november, 15 bladzijden: 
1~ Over de Diemerzeedijk, Ed Veling 
2. Red de Kluut bij Halfweg, J~ Walters 
3. De ''natuurlijke" dood van stootvogels en de Vogelwet 1939, 

Martin van den B~rg 
4. Knipselkrant, samengesteld door Steven Schoe~aart 

· 5. •· Waarnemingenrubriek, Wim van der Schot 
6. Ontvangen literatuur, Do Beckers 

Nummer ~, . j?,nuarf ~9~1 ., 39 b:tu.:d:djd~n: 
1 .... :;wal ij k 0 - ontwik ke l ing c n i n d o Zaanstr eek, Dirk 'Ján Booi j 
2. 8estuurs: ïc d c d c l in"'..·) e n on j ac; rv c rs_l qg ,1 980 : 
3 . H o t v o r zcii:îo l on 0n c1c to q:)o srs ing van o:)n0 ;-,-,0 ri · va n vor:;el C) elu i

de~1 Kbcs Ho z ovoot 
4. Vo'.'::c·ll ov c,n op ,'.\·,1s t olrust, ·Jo ha n J. Fri c s1:Jijk 
5. Gookbcsprokin g : 

Th e Front{o rs of Bird Id ontification, ~i~ ~a~ d e r Schot 
~. Knips olkrdnt, samGng ost old door St ~~e n ~choovaart 
7. Waarn omingonr ub ri ck, ~ i rn va n d e r Sc hot 
B. Bro cdvog e linv rn tari s a ti c " Bo lk e n" 1 9 00, ~cmco Daa lde r & 

Hans Bro uwe r 
9. Uit d e vog c, ltijd s chrift c n, '. :a rtin va n d on Bo rg, !'.1esi Dcr.1huis 

& St ev e n Scho evaart 
1 o. SOVOf, -atl c. s ;'.) ro .ioc t v0or · 1i nt o r- nn Tre kvoge ls in District 9, 

Joo p Duk c r 
11 • Sookb Gs ;:, r ok ing : 

Bull otin of th o Dritish Ornithologists' Club, volume 100, 
nr. 1, ~d Voling 

12. Ontvange n lit e r a tuur, Do Bec k ors. 

Ho t be stuur 



Inkomsten 

Contributies 

Rente 

Bijdrage K.N.N.V. 

Nadelig saldo 

....L 

1381,--

16,25 

187,50 

166;18 
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Uitgaven 

Stencils 

.Stencilinkt 

l?apier 

Enveloppen 

Be~tuursonkosten (o.a. • 
·secretaiiaat en · telefoon) 

Portokosten 

Zaalhuur 

Lezingen , 

Contributies divers e 
instellingen 

Boekenbon e.á, 

...L 

146,21 

103,55 

281,75 

121,60 

97,67 

783,75 

100,--

50,--

25,--

41,40 

f 1750,93 . J 1750,93 

Saldo kas per 10.12. 1 80 · J - 4,95 (per 31.12. 1·79 f 162,90) 

Saldo giro per 10.12. 1 80 f 1454,08 (pef 13;1i.•79 !1462,31) 

Specificatie portokosten: Nieuwsbulletin en ~edèdé lirigen~lad f 682,50 
· Overige ' f 101,25 

In ianslui ting op hetgeen -de penningmeester iermeldde civer het ver
slagjaar 1979, hieronder nog het volgende. 

De uitgaven hebben .~.a. betrekking ~p 4 M~de~~Ïingenbladón, t.w. 
4e kwartaal '79 en 1e t/m 3e kwartaál •Bo . . . · 
Naar aanleiding van het in 1979 beslotëne t~ssen de besturen van 
de K.N.N.V. afdeling- Amsterdam eh :. de K.N.N.V;.·, ... . V,W.G. Amsterdam, 
dient per 1 januari 1981 de tweede fase van de contributie-aanpas
sing voor niet K.N.N.V. afdeling Amsterdam leden plaats te vinden. 
In princip~ hierover reeds op de jaarvergadering in j~nuari 1 80 
beslist. Het bestuur stelt derhalve voor de contributiebedragen 
per 1 januari 1981 ~e stellen op: 

Leden K.N.N.V., Afdeling Amsterdam f11,50 
!:!ill leden K.N.N.V., Afdeling Amsterdam f15,-- (wa~ f 14,--). 



Begroting 1981 

Ontvangsten 

Contributies 

Rente 

Bijdrage K.N.N.V. 

Nadelig Saldo 

Toelichting: 

...L 
1550,--

15,--

190,--

250,--

f 2005,--
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Uitgaven 

Stencils 

Stencilinkt 

Papier 

Enveloppen 

Bestuursonkosten 

_j_ 

160,--

115,--

300,--

135,--

100,--

Portokosten: Niewsbulletins
750 

__ 
en Med.Bladen ' 
overige 110,--

Zaalhuur 110,--

Lezingen 100 1--

Contributies div. instell. 75,-

Boekenbonnen e.d. 50,--

f 2005,--

Contributies~ Hierin is, opgenomen de voorgestelde contributie
verhoging, alsmede achterstallige contributies over 
1980 ad f . 124 1 25. 

Portokosten: Rekening is gehouden met nog onbekende stijging. : 
De overige uitgaven zijn gebaseerd op uitgaven 1980, verhoogd met , 
geschatte prijsstijging van 10%. 

Contributiebetaling 1981 

K.A. Straatman 
(penningmeester) 

Ingesloten gelieve u aan te ~reffen een acceptgirokaart voor de 
betaling van uw bijdrage over het jaar 1981. Wij verzoeken u zo
veel mogelijk van deze kaart gebruik te maken, aangezien onze ad
ministratie hierop is ingesteld. 
Indien u een rekening hebt bij de Postcheque en Girodienst kunt u 
deze kaart niet gebruiken. Gelieve dan de gegevens op uw eigen 
.overschrijvingskaart over te nemen. Hebt u geen Post- of Gemeente
girorekening, maar wel een bankrekening, dan kunt u deze kaart in
gevuld en ondertekend aan uw bank zenden. U gelieve dan uw bank
rekeningnummer op de kaart te vermelden. 
Degenen die in het verleden meer betaalden dan de minimumbijdrage, 
of dit alsnog willen gaan doen, kunnen 1èet ingevulde bedrag wijzigen. 
Vanzelfsprekend zijn deze extra bijdragen zeer welkom. 
Mocht iets u niet helemaal duideli~k zijn, dan graag een telefoontje; 
020 - 416868. 

namens het bestuur 

K.A. Straatman 
(penningmeester) 


