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Samenvatting en conclusies 

 

Respons 

Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- 

Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en 

volwassenen, kregen een uitnodiging per mail. Op 12 en 19 maart zijn herinneringen 

verstuurd. Het adres van de website met de enquête opgenomen op de uitnodiging voor 

de ledenvergadering eind maart. Totaal hebben 209 leden de enquête ingevuld. In 

totaal hebben 209 leden de enquête ingevuld.  

Conclusie: een hoge respons, 61%.  

 

Opmerking: in onderstaande tekst zijn ‘de leden’, de leden die hebben deelgenomen 

aan de enquête.  

 

Leeftijd 

De grootste groep, 42%, heeft een leeftijd tussen de 60 en 70 jaar, 33% tussen de 50 en 

60 jaar. 

Van de resterende 25% is 8% ouder dan 70 jaar en 17% jonger dan 50 jaar.  

Conclusie: lidmaatschap van de VWG Zuid-Kennemerland lijkt dus vooral voor de (wat) 

ouderen interessant te zijn. 

 

Lidmaatschap 

29% van de leden is twee tot vijf jaar lid van de VWG, 17% minder dan twee jaar en 54% 

meer dan vijf jaar. Hiervan is 20% langer dan twintig jaar lid. 

Conclusie: de VWG Zuid-Kennemerland heeft veel trouwe leden. 

 

Lid via 
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Voor de grootste groep ( 40%) geldt, dat ze lid zijn geworden van de VWG via vrienden 

en bekenden.  

13% is via internet bij de VWG gekomen, 7% via de wervingsfolder. Ook dag- en 

weekbladen dragen bij (11%). Verder worden nog genoemd: via een andere 

vogelwerkgroep en via cursussen. 

Conclusie: mondelinge reclame blijkt het beste te werken. 

 

Ervaring 

Gevraagd naar de ervaring als vogelaar, zegt 10% geen ervaring te hebben, 55% heeft 

enige ervaring en 35% geeft van zichzelf aan over veel tot zeer veel ervaring te 

beschikken.  

Conclusie: de VWG Zuid Kennemerland heeft een grote groep kenners in huis. 

 

Er op uit 

30% van de leden gaat minimaal één keer per week naar buiten om vogels te kijken, 

39% doet dat minimaal eens per maand en 31% doet dan minder één keer per maand. 

Conclusie: een grote groep leden gaat om de een of andere reden nauwelijks naar buiten 

om vogels te kijken. Zij genieten mogelijk vooral van de vogels rondom hun huis. 

 

Actief betrokken bij de VWG  

Een kwart van de leden (53 personen) is naar eigen zeggen actief betrokken bij de VWG, 

75% is niet actief betrokken en wil dat ook niet worden. 

De meest genoemde activiteiten waaraan leden deelnemen zijn: 

 het bezoeken van lezingen 

 het bezoeken van de ledenvergadering 

 vogels tellen 

 deelnemen aan een excursie 

 het bezoeken van de Nieuwjaars borrel 
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Conclusie: de VWG Zuid-Kennemerland heeft een grote groep ‘slapende’ leden.  

 

Excursies  

Van de 53 actieve leden die actief betrokken zijn, hebben 35 de afgelopen vier jaren 

deelgenomen aan een excursie. Dat is 17% van het totaal aantal leden. De leden die niet 

hebben deelgenomen willen dat, op een enkeling na, ook niet. 

 

Deelname aan de verschillende soorten excursies: 

Maandelijkse excursies Samen Vogelen op 
zondag 

23 

Dagexcursies in de regio 25 

Dagexcursies buiten de regio 23 

Meerdaagse excursies 13 

 

Als reden om niet mee te gaan wordt het meest genoemd: 

 geen tijd 

 geen behoefte 

Voor de excursies op zondagochtend wordt ook nog genoemd: 

 dagdeel niet geschikt  

Favoriete locaties voor excursies in de regio zijn: de pier van IJmuiden, de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en landje van Gruyters. 

De planning van de VWG is om jaarlijks twee meerdaagse excursies te organiseren, één 

in het binnenland en één in het buitenland. Van de 27 leden die daar interesse in 

hebben, verwachten 12 leden beide keren mee te gaan en vinden 15 leden één keer per 

jaar voldoende.  

88% van de leden vindt het geen bezwaar als jeugdleden meegaan met de excursies. 

Conclusie: er is een kern van ongeveer 10% van de leden van de VWG Zuid-

Kennemerland, die enthousiast deelneemt aan excursies. 

 

Lezingen  
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44 leden hebben de afgelopen vier jaar wel eens een lezing bijgewoond. 

De voornaamste reden om niet naar een lezing te gaan is: geen tijd. Ook het tijdstip, te 

vroeg, speelt een rol. Daarnaast worden genoemd: geen behoefte, onderwerp niet 

interessant. 

Het favoriete onderwerp is, heel verrassend, vogels. Vooral vogels uit eigen land. Ook 

onderzoek naar vogels vindt men een interessant onderwerp. 

Conclusie: er is een groep van zo’n 18% van de leden van de VWG Zuid-Kennemerland, 

die min of meer regelmatig de lezingen bezoekt. 

 

Fitis  

93% van de leden leest het blad. Alle onderdelen van het blad worden regelmatig 

gelezen. Het meest gelezen, door 91% van de leden genoemd, zijn Artikelen over vogels. 

Daarna volgen Aankondigingen van excursies en lezingen (79%) en Vogelwaarnemingen 

(71%). Het minst gelezen, door 39% genoemd, zijn de Verslagen van de jeugdclub.  

Zo’n 80% van de leden vindt de inhoud en leesbaarheid goed; over de opmaak is men 

wat minder tevreden. 

Conclusie: het blad, de Fitis, wordt goed gewaardeerd. Zelfs in de oude zwart/wit versie. 

  

Website  

62% bekijkt de site wel eens en dus 38% niet.  

De meest bekeken onderwerpen zijn: Waarnemingen (62%), Nieuws (58%) en Agenda 

(54%). Het minst bekeken onderdeel, door 9% genoemd, is Jeugd,  

Zo’n 85% van de leden vindt de inhoud, leesbaarheid en opmaak goed. 

Conclusie: de website van de VWG Zuid-Kennemerland wordt heel goed gewaardeerd. 

 

Veldwerk  

76% van de leden neemt niet deel aan veldwerk. Van de 48 leden die wel deelnemen, 

houdt de helft zich bezig met het tellen van bepaalde gebieden of van bepaalde vogels. 
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Als voornaamste redenen om niet deel te nemen worden genoemd: geen tijd (46%), te 

moeilijk, te weinig kennis, te weinig ervaring (25%). Andere redenen zijn: geen behoefte 

(20%) en, wil niet alleen op pad (13%). 

Conclusie: er is potentieel bij de leden van de VWG Zuid-Kennemerland voor veldwerk, 

maar dan met begeleiding.  

 

Natuurbescherming   

De VWG besteedt ook aandacht aan natuurbescherming. 80% van de leden vindt de 

aandacht hiervoor van de VWG goed. 

Over de middelen die worden ingezet: gesprekken, publiciteit, gang naar de rechter, 

heeft 40% geen mening. 49% vindt de ingezette middelen goed. 

Conclusie: de activiteiten van de VWG Zuid-Kennemerland voor natuurbescherming 

kunnen in de huidige vorm voortgezet worden. 

 

Actief meewerken  

51 personen (25%) willen (nog meer) actief meewerken.  

Deze leden willen vooral bepaalde vogels tellen of vogels in bepaalde gebieden tellen. 

24 leden hebben hun naam opgegeven om benaderd worden door de VWG Zuid-

Kennemerland. Het bestuur zal deze mensen rond de zomer van 2014 benaderen.  

 

1 juli 2014 

Margot van der Veen 

 

 


