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Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (VWGZK) Jaarverslag 2021  
 
Van het bestuur 
 
In het jaarplan 2021 zijn op de verschillende gebieden waarop de VWG werkzaam is activiteiten verricht. In dit 
concept jaarverslag een toelichting op de realisatie van het jaarplan. Het definitieve verslag zal in de ALV worden 
vastgesteld en op de website van de Vogelwerkgroep worden gepubliceerd. 
Het bestuur is in 2021 diverse keren ‘digitaal’ bij elkaar geweest en slechts eenmaal fysiek. Door de ervaringen in 
2020 was iedereen wel gewend aan het digitaal vergaderen, maar we misten wel de gezelligheid rondom het 
besturen. Desondanks is het gelukt om een diverse zaken op te pakken, een ledenavond en twee ALV’s te 
houden. Twee nieuwe bestuursleden zijn digitaal ingestroomd (Lida en Christophe), ze hebben hun plekje al 
helemaal gevonden. Op 26 maart hadden we een (digitale) ledenavond, met 50 leden een goed bezochte avond, 
gevolgd door de ALV op 15 april. De ALV werd afgesloten met een mooie lezing over het pierboek door Jelle van 
der Helm. In het najaar een 2de ALV, die door een nieuwe lock-down ook weer digitaal werd gehouden. Op deze 
avond is de vereniging twee nieuwe ere-leden rijker geworden (Johan Stuart en Jan Kuijs), de avond werd 
afgesloten met lezing over ‘Scholeksters op het dak’. Ondanks, of wellicht juist dankzij de Corona, kwam de 
natuurbescherming, - beleving, rust en ruimte in onze eigen omgeving volop in de belangstelling. Dit heeft er 
mede voor gezorgd dat de vereniging flink is gegroeid met ruim 55 leden.  
Als bestuur hebben we intensief contact gehouden met de verschillende werkgroepen. De impact van Corona 
verschilde natuurlijk erg per type activiteit en werkgroep. Het tellen, vangen en onderzoeken, al dan niet lopend 
via de veldwerkcommissie is onverminderd doorgaan, dit lees je ook terug in de vele artikelen in de Fitis. De 
activiteitencommissie had daarentegen juist wel veel last van de maatregelen, slechts enkele excursies in de 
zomermaanden en begin herfst konden doorgaan. De stand voor braderieën en markten is in 2021 niet gebruikt 
evenmin was er een vogelkamp. Hieronder het overzicht van de verschillende werkgroepen. 
 
Secretariaat en ledenadministratie 
 
Het secretariaat heeft het afgelopen jaar met name een ondersteunende rol gespeeld bij de organisatie van de 
bestuursvergaderingen (1x fysiek, 3 x digitaal) en de ALV’s (2 x digitaal). Tevens opereert het als centraal 
contactpersoon waarvandaan onderwerpen doorgestuurd worden naar de verschillende verantwoordelijken.  
 
De Vogelwerkgroep had eind 2021 624 leden. Hiervan waren er 14 jeugdleden, 527 gewone leden en 80 
huisgenootleden. Met 34 organisaties en instanties heeft de VWGZKL een ruilabonnement voor de Fitis. 
 
Het aantal opzeggingen (27) is laag ten opzichte van 2020 (36). De opzeggingen betreffen zowel oude 
(langjarige) als nieuwe leden.  Een deel van de oorzaak moet dan ook gezocht worden in de vergrijzing van het 
ledenbestand en de daarop volgende uitstroom en de uitstroom kort (binnen 2 jaar) na het volgen van de 
beginnerscursus.  
 
Door de beginnerscursus en publiciteit is een mooie nieuwe aanwas van leden ontstaan. De instroom van 55 
leden is hoog ten opzicht van het ook al goede jaar 2020 (43). Netto instroom betreft 28 leden. 
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Natuurbescherming 
 
Ook in 2021 vroegen veel ontwikkelingen in de regio onze aandacht. Concrete projecten waarbij we vanuit de 
Vogelwerkgroep onze stem ten gunste van vogels en andere natuur hebben laten horen zijn: 
- Omgevingsvisie Amsterdam – havenuitbreiding (zienswijze); 
- Jacht op Toendrarietganzen nabij Schiphol (Klacht bij omgevingsdienst en Faunabeheereenheid); 
- Windturbinepark Haarlemmermeer-Zuid (inspraakreactie); 
- Maaibeleid Haarlemmermeer (overleg met gemeente en deelname aan minisymposium); 
- Modderloop Haarlemmermeer tijdens broedseizoen (handhavingsverzoek); 
- Bestemmingsplan Park21 (inspraakreactie); 
- Bestemmingsplan evenementen Spaarnwoude (inspraak en overleg met gemeente) 
- Beheer paardenweide in weidevogelgebied Vosse- en Weerlanerpolder (brief aan en overleg met gemeente 

Hillegom); 
- Lepelaarskolonie Lijnden (overleg met de gemeente Haarlemmermeer); 
- Nieuwe initiatieven Duinpolderweg (brieven en overleg met provincie Zuid-Holland); 
- Opwaardering weidevogelgebied Spaarnwoude (overleg in werkgroep van het recreatieschap en deelname 

aan Living lab); 
- Nieuwe plannen voor Fort Benoorden Spaarndam (deelname in Maatschappelijke Adviescommissie); 
- Bouw- en herinrichtingsplannen in Manpadslaangebied Heemstede (inspraak). 
Nadere informatie over al deze acties is te vinden in de rubriek Natuurbeschermingsnieuws van de Fitis. 
 
Daarnaast hebben vertegenwoordigers van de natuurbeschermingscommissie deelgenomen aan periodieke 
overlegbijeenkomsten waarbij een grote diversiteit van onderwerpen is besproken: 
- Platform Groen Haarlem (2 keer per maand, behalve tijdens vakantieperiodes) 
- Beheeradviesgroep Amsterdamse Waterleidingduinen (ca. 4x per jaar) 
- Overleg met polderecoloog Haarlemmermeer (ca. 5x per jaar) 
 
Veldwerkcommissie 
 
In 2021 hebben we aan de volgende zaken gewerkt:  
- Inventarisatie Veldwerkonderzoek in onze regio; contact gelegd met gebiedsbeheerders en gekeken waar 

meer veldwerk nodig/wenselijk zou kunnen zijn (onder meer Elswout). 
- In samenwerking met natuurbeschermingscommissie overlegd over waar meer tellingen nodig zouden zijn de 

komende jaren in verband met gebiedsontwikkeling. 
- Promotie gemaakt voor het project Scholeksters op het Dak, resulteerde ook in de lezing van Rafael David 

Martig van het project. 
- Telproject SVN Vogelatlas aangenomen en gestart. 
- Volkstuinencomplextelling gerealiseerd. 
- Een adviserende rol gespeeld bij werkgroep IJsvogels. 
Voor het komend jaar zullen we de inventarisatie veldwerkonderzoek verder gaan uitwerken en een plan maken 
waar we meer tellers nodig zullen hebben. Een oproep daarvoor zal snel volgen. 
 
Educatie 
 
In 2021 is het volgende gerealiseerd:  
Cursussen: 
- Beginnerscursus: voorjaar 2021. Wederom hebben een aantal cursusleiders van de VWGZKL een 

enthousiaste groep mensen (ook niet-leden) wegwijs gemaakt middels 6 cursusavonden en 6 bijbehorende 
excursies (34 deelnemers) 

- Gevorderdencursus: najaar 2021. Cursus bestond uit vier avonden en 4 excursies in september-oktober, 
verzorgd door deskundige inleiders. 

Excursies: In 2021 zijn de volgende excursies georganiseerd voor leden van de vogelwerkgroep en/of publiek: 
- Regio: (informatie nog aan te vullen) 
- Nederland: (informatie nog aan te vullen) 
- Vogelsoorten: 
- Nachtegalen: 1 publieksexcursies (IVN-VWGZKL) 
- Gierzwaluwen: 1 publieksexcursie (VWGZKL) 
- Oeverzwaluwen: 1 publieksexcursie (IVN-VWGZKL) 
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- Weidevogels: 2 publieksexcursies in het voorjaar (Heksloot) (IVN-VWGZKL) 
Lezingen: in 2021 zijn de volgende lezingen voor de leden georganiseerd in samenwerking met KNNV Haarlem 
e.o.: 
- (informatie nog aan te vullen) 
 
PR 
 
Vanwege Corona heeft in 2021 het fysieke PR werk, zoals evenementen, stilgelegen.  
 
Jeugdvogelclub 
 
De in 2007 opgerichte Jeugdvogelclub van onze Vogelwerkgroep heeft ook in 2021 weer veel leuke activiteiten 
georganiseerd. Het aantal deelnemers was gemiddeld 7,3 en het aantal varieerde van 3 tot 11 kinderen. Het 
aantal deelnemers is afhankelijk van het weer en de aard van de activiteit, zo is het bezoek aan het 
vogelringstation altijd erg populair. We waren dit jaar welkom op het ringstation in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Andere excursiebestemmingen waren: Buitenplaats Leyduin, Zuidpier, Kennemermeer, 
Heksloot, Landje van Gruijters, Spaarnwouderplas, Kennemerduinen, Lepelaarkolonie in de Oeverlanden van de 
Liede, Velsense Buitenplaatsen, Pieter Vermeulen Museum en de Amsterdamse Waterleidingduinen. We gaan 
altijd de tweede zondag van de maand op stap, maar dit keer was er ook een extra activiteit op 5 mei. Op 
uitnodiging van de beheerder van Thijsse’s Hof,  Johan Görtemöller, mochten we helpen met het controleren van 
de nestkasten. Ook leuk om te vermelden is het bezoek van 2 mensen van de Vogelwerkgroep Alkmaar die daar 
ook gaan starten met een jeugdvogelclub. De vaste begeleiders zijn: Erwin Robbertz, Annemarijn Sintenie, Lars 
Visser en Johan Stuart. 

  
 
Fitis  
 
De Fitis is in 2021 zoals gebruikelijk vier keer verschenen. Het eerste nummer is nog onder de eindredactie van 
Jan Kuys gerealiseerd. Daarna droeg Jan, na 16 jaar (!), de eindredactie over aan Lida Zaremba. De redactie is 
verder ongewijzigd en bestaat uit de vogelwerkgroepleden Han Buckx, Antje Ehrenburg, Abé Holshuijsen en 
Marcel Slaterus. Daarnaast zijn twee niet-leden betrokken bij de Fitis: Rob Buiter als vaste onbezoldigde 
columnist en René van Rossum als vormgever. 
De verspreiding wordt ook dit jaar weer gecoördineerd door Titi des Bouvrie, die samen met een groepje 
vrijwilligers zorgt voor het inpakken en adresseren van de Fitis. 
 
Alle vier edities bestonden uit 60 pagina’s, het maximum wat mogelijk is per editie. Dat betekent dat er ook in 
2021 weer geen gebrek was aan kopij. De doelstelling om een tijdschrift aan te bieden voor een breed publiek, 
van beginnende tot zéér ervaren vogelaar, was eenvoudig te realiseren door het aanbod van de auteurs, 
variërend van een excursieverslag tot een uitgebreid inventarisatieverslag en van een bijzondere waarneming tot 
de historie van het waarnemingenarchief.  
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Financieel jaarverslag 
 
Over 2021 is een resultaat behaald van € 4.518. Geprognosticeerd was een resultaat van € 1.300.  
 
Verlies en Winstrekening en begroting 2022 

 
 
De lagere dan de begrote uitgaven hebben over het algemeen alle te maken met de corona-maatregelen. Voor 
met name lezingen, archiefwerkzaamheden en bestuurskosten is minder uitgegeven dan begroot. Ook waren er 
plannen om de website aan te passen. Dat is (voorlopig) in de ijskast gezet. De uitgaven voor de Fitis waren juist 
hoger dan begroot door aanschaf van een nieuwe voorraad enveloppen voor de verzending (waardoor we weer 
een aantal jaren voort kunnen) en reservering voor een etentje voor de (grote) groep vrijwilligers die de 
cursussen al jarenlang verzorgen. 
Aan de inkomstenkant zien we dat zowel de contributie als de donaties hoger zijn dan begroot. Het groeiend 
ledenbestand en een zeer hoge donatie (van een van onze leden) zijn hier debet aan. De verkoop van de 
boeken en de natuurkaart geeft een kleine meevaller te zien.  
 
Dus er is € 1.557 minder uitgegeven en € 1.661 meer ontvangen dan begroot waardoor het verschil uitkomt op € 
3.218. 
 
 

Uitgaven begroting 2021 werkelijk 2021 verschil begroting 2022
Bestuurskosten / Vergaderingen 600 0 -600 1.500
Lidmaatschappen / Bijdragen 1.000 980 -20 1.000
Fitis 7.700 8492 792 8.500
Lezingen 300 0 -300 250
Website 1.500 396 -1104 250
Jeugdclub (saldo) 100 141 41 200
diverse uitgaven 500 409 -91 250
excursiekosten 50 22 -28 50
archiefwerkzaamheden 250 3 -247 200

12.000                 10.443              -1.557       12.200               

Inkomsten begroting 2021 werkelijk 2021 verschil begroting 2022
Contributie 11.000                 11.788              788            12.000               
Donaties 1.500                    1.938                 438            1.500                  
Verkoop jubileumboek -                        44                      44              -                      
Verkoop Pierboek -                        216                    216            100                     
Interest -                        -                     -             -                      
Cursus  (saldo) 750                       837                    87              -                      
Natuurkaart 50                         138                    88              50                       

13.300                 14.961              1.661        13.650               

resultaat boekjaar 1.300                    4.518                 3.218        1.450                  

Projecten (saldo) 1.000                    263                    -737          1.000                  
Projectenfonds Avifauna 500                       -                     -500          -                      

1.500                    263                    -1.237       1.000                  

Totaal -200                      4.255                 4.455        450                     


