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Nieuws van het bestuur

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
afgelopen maart presenteerde het bestuur een aantal 
nieuwe initiatieven. We zijn nu ruim een halfjaar 
verder. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

1. We zouden onderzoeken in hoeverre we tot 
samenwerking kunnen komen met het Biologysk 
Wurkferbân (BWF) fan de Fryske Akademy. Op dit 
vlak is weinig vooruitgang geboekt. Wij voorzagen 
ingrijpende ontwikkelingen bij de Fryske Akademy 
wat betreft de plaats van het BWF binnen dat 
instituut, maar die zetten tot nog toe niet door. 
Het bestuur beraadt zich nu op aanpassing van de 
statuten voor de vereniging op zichzelf, eventueel 
voor een overgangsperiode. We blijven streven 
naar een zo intensief mogelijke samenwerking 
met verwante clubs.

2.	Een	flinke	stap	op	het	vlak	van	zulke	samenwerking	
hebben we wel gemaakt met SOVON en de 
Zoogdiervereniging in de gezamenlijke organisatie 
van de Friese Vrijwilligersdag Natuur, gericht op 
vrijwilligers die inventariseren en monitoren. De 
eerste editie daarvan op zaterdag 7 september jl. 
was – blijkt uit de enquête onder de deelnemers 
– een groot succes. Bijna tweehonderd mensen 
bezochten de dag, waarop men een eigen 
programma kon samenstellen uit het aanbod 
van veertien lezingen, vier workshops en drie 
excursies. Er was in de pauzes gelegenheid om 
tien stands te bezoeken. Achter de schermen 
zijn ook tal van aanzetten tot connecties 
gedaan met Friese organisaties als KNNV, IVN 
en Agrarische Collectieven, en met nog andere 
landelijke organisaties dan de genoemde. Zo 
heeft een negental van onze plantenwaarnemers 
de kans aangegrepen om het Kaderkamp van 
FLORON geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Dit 
kamp	 vond,	 met	 financiële	 ondersteuning	 van	
de FFF, plaats in Sint-Annaparochie. Kaderleden 
van	 FLORON	 en	 onze	 eigen	 floristen	 hebben	 in	
groepjes een aantal natuurgebieden van It Fryske 
Gea en Staatsbosbeheer én een groot aantal 
‘witte hokken’ geïnventariseerd.

3. Ook intern wilden we meer verbindingen 
organiseren. Het bestuur heeft een vruchtbaar 
gesprek gehad met de Waadfûgelwurkgroep over 
de door haar gewenste status binnen de vereniging. 
In december zal het werkgroepenoverleg weer 
plaatsvinden en we zetten erop in dat ook echt 
alle werkgroepen vertegenwoordigd zullen zijn. 
Een van de agendapunten is het ‘Excursiepalet’ 
dat we in 2020 willen organiseren. We vragen alle 
werkgroepen om dit jaar een of meer excursies / 
inventarisaties te organiseren in één en hetzelfde 
gebied. Waarschijnlijk wordt dat de Kleine Wielen. 

De bedoeling is dat er ook vrijwilligers uit andere 
soortgroepen meegaan en dat ook zij zich focussen 
op zo’n voor hen mogelijk vreemde soortengroep. 
De Soortendag uitgesmeerd over een heel jaar, 
met	een	reële	kans	dat	acties	als	vleermuizen-	en	
nachtvlinderonderzoek nu ook eens door gasten 
bezocht worden.

4. Het bestuur zoekt actief naar mogelijkheden om 
werkgroepen te faciliteren. 

	 ●	 Vogelaars	 rond	 Arend	 Timmerman	 en	 Germ	
de Vries doen onderzoek aan Ringmussen in de 
omgeving van Eastermar. Het bestuur heeft hun 
een	financiële	ondersteuning	toegezegd	voor	een	
deelonderzoek	naar	milieuvreemde	stoffen	 in	de	
onderzochte populatie Ringmussen. 

	 ●	Gerben	Mensink	en	Jeroen	Breidenbach	hebben	
een plan ingediend om een FFF-insectenwerk-
groep op te zetten. Ze denken aan een cursus 
herkenning van wilde bijen in 2020. Het bestuur 
ondersteunt hen waar mogelijk, zowel organisa-
torisch	als	financieel.

	 ●	Het	Planteferbân	 is	al	weer	gestart	met	voor-
bereidingen voor een FLORON-kamp om de in 
2018 begonnen inventarisatie van Ameland af te 
ronden op 26-27-28 juni 2020. Ook hier zal de 
FFF	financieel	bijspringen.

5. Er wordt door Irene Groenendaal en Ben 
Bruinsma volop gewerkt aan de FFF-site op 
internet. De start verliep nog wat traag omdat 
de geheel nieuwe werkomgeving verkend moest 
worden, maar inmiddels doemen de contouren 
op van een site die functioneert zoals bedoeld is. 
Hopelijk wordt hiermee een jarenlange frustratie 
geëlimineerd.	Naast	de	site	starten	we	binnenkort	
ook met een Nieuwsbrief met een eenvoudige 
opzet, waarmee we actief willen communiceren 
met onze leden. Deze moet tussen de site (waar 
we afhankelijk zijn van wie ons opzoekt) en de 
Twirre	 (die	maar	 twee	 keer	 per	 jaar	 verschijnt)	
in staan. De bedoeling is dat de Nieuwsbrief 
onregelmatig verschijnt, namelijk dán wanneer 
we iets te communiceren hébben. Het kan ook 
een medium zijn als werkgroepen iets actueels 
te melden hebben aan mensen buiten hun eigen 
kring. 

6.	Met	het	oog	op	voorziene	ontwikkelingen	meldden	
we in de ALV dat we het bestuur naar zes mensen 
wilden uitbreiden. Nu de samenwerking met het 
BWF nog niet zo vlot gaat als we dachten, mikken 
we vooreerst op een vijfkoppig bestuur. We 
speuren zelf naar kandidaten, maar wie zichzelf 
wil melden, wordt daar van harte toe uitgenodigd! 

Namens het bestuur,

Gertie Papenburg, voorzitter


