
Opgericht 17 april 1943

Secretariaat, Tjadenweg 17, 1456 AN Wijdewormer

Onderwerp: ALV 2022 Verenigingsjaar 2021 – Verenigingsactiviteiten en 
Bestuursbeleid 2022

Opgesteld door: Willem Rol
Datum: 11 maart 2022

In de afgelopen jaren stonden onze verenigingsactiviteiten op een laag pitje door de 
coronaperikelen. Graag willen we in 2022 de banden met leden aanhalen. 

1. Vogelonderzoek. 
De natuur is een onuitputtelijke bron voor waarnemingen. Deze worden steeds meer op 
internet vastgelegd. Het vogelonderzoek biedt voor een ieder wat wils. Er is een ruime keus
mogelijk: bijv. tellen van watervogels (inmiddels 45 jaar), inventariseren van broedvogels, 
ringen van roofvogels en uilen. Een deel van onze leden heeft zich toegelegd op bepaalde 
soorten, bijv. huiszwaluwen, gierzwaluwen, oeverzwaluwen, ijsvogels, kluten en blauwe 
reigers. Ons werkgebied kent nogal wat witte vlekken waarvan geen actuele gegevens over
broedvogels beschikbaar zijn. Het organiseren van BMP-cursusssen in samenwerking met 
SOVON geeft een zetje in de goede richting.

2. Natuurbescherming. 
Vanaf de oprichting in 1943 zet onze vereniging zich in voor natuurbescherming. Ook zijn 
leden al jarenlang in touw als wetlandwachten en voor weidevogels of bepaalde soorten 
vogels. Dit jaar krijgen we te maken met de Omgevingswet, evaluatie van Natura 2000 
beheerplannen, het Provinciaal actieplan voor weidevogels en een gebiedsgerichte aanpak
van veenweidegebieden. Vogelwerkgroepen beschikken veelal over een commissie 
ruimtelijke ordening, maar onze vereniging niet meer. Daardoor kunnen wij minder 
aandacht geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is taaie kost.

3. Verenigingsactiviteiten.
Dit jaar willen we de draad weer oppakken en ‘normale’ verenigingsactiviteiten hervatten: 
contactavonden, lezingen, excursies, vogelcursussen en public relations. Op 15 februari jl. 
werd de spits afgebeten door de vogelcursus. Suggesties voor thema’s op contactavonden 
zijn van harte welkom.

4. Organisatie en vacatures.
De vereniging draait op vrijwilligers. De ruggengraat bestaat uit bestuur, werkgroepen en 
commissies. Er zijn diverse vacatures. Sommige verenigingsactiviteiten hangen aan een 
zijden draadje. Ruimtelijke ordening is onderbezet. De jeugdnatuurclub ligt stil. Een steviger
bezetting is nodig om activiteiten te kunnen ondernemen. We zitten te springen om 
enthousiaste leden die commissies en het bestuur willen aanvullen.

5. Financiën.
De vereniging heeft voldoende financiële armslag voor de uitgifte van De Kieft en allerlei 
activiteiten. Dit wordt gevoed door contributies van leden en donaties van donateurs. Het 
aantal donateurs kalft gestaag af. Het zou beter zijn als daar meer leden tegenover staan. 
We zijn blij dat de vogelcursus kan worden hervat, omdat dit nieuwe leden oplevert en 
enthousiasme voor natuur kweekt.
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6. Communicatie.
Onderzocht wordt in hoeverre de website van de vereniging kan worden geoptimaliseerd. 
We hopen dat PR activiteiten zoals ‘Wandelen over water’ in het Guisveld kunnen worden 
opgepakt. Het verenigingsorgaan ‘De Kieft’ ziet er tiptop uit. Leden krijgen waar voor hun 
contributies. Wij hopen dat dit nieuwe leden uitnodigt. De Kieft is een waardevol 
visitekaartje voor netwerken. Het is goed om te weten dat een deel van de nieuwe leden 
binnen komt via mond-tot-mond reclame van leden of biologie leraren.

7. Samenwerking.
Zeker trekvogels en natuurbescherming zijn gediend bij samenwerking. Door 
samenwerking kan onze vereniging meer voor elkaar krijgen. Onze vereniging trekt met 
zo’n 20 instanties op, bijv. Vogelbescherming Nederland, SOVON en SVN en regionaal met
bijv. OBW en KMZ. 
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