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Inleiding
Ook dit jaar mogen we u dit jaarverslag aanbieden, waarbij we mogen
constateren dat de Vogel- en Natuurwacht Flevoland een springlevende stichting
is, die doelen nastreeft die steeds belangrijker worden in onze maatschappij. Dit
gezien de groeiende belangstelling in de media, de pers en natuurlijk bij onze
donateurs voor klimaat en biodiversiteit.

Ook ontwikkelt de stichting zich steeds meer in brede zin. Natuurlijk, de focus
ligt nog steeds op de vogels, maar het bewustzijn groeit bij meer mensen dat dit
niet gaat wanneer de natuur niet beschermd wordt en meer in directe zin de
biotopen van de vogels.

Winnende foto van Corné Koopmans

Een ander in het oog springend onderwerp dit jaar was ons jubileum. Op 14
december 2019 bestonden wij 35 jaar. En dat hebben wij, samen met onze
donateurs, een groot aantal relaties en belangstellenden gevierd met een
festival.

Op dit festival waren er lezingen, een fototentoonstelling en -wedstrijd en een
natuurmarkt. Tevens was er een prachtige jubileumuitgave van de Grauwe Gans.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur,
Piet Molenaar, voorzitter
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De Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland
De stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland heeft ten doel de bescherming,
bestudering en verbetering van de vogelstand en van de natuur in de provincie
Flevoland, alsmede het bevorderen van de natuurbeleving en de kennis van de
natuur.
Zij tracht dit doel te bereiken door: 

● het zoveel mogelijk afwenden van de gevaren die in het wild levende
vogels, andere diersoorten en planten bedreigen

● erop toe te zien dat ruimtelijke plannen en maatregelen voldoende
rekening houden met het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand en
in meer algemene zin met het behoud en de ontwikkeling van een
duurzame leefomgeving voor plant en dier

● het bevorderen dat van overheidswege de noodzakelijke maatregelen
worden getroffen ter bescherming van vogel- en natuurgebieden en van
individuele planten- en diersoorten

● het bevorderen van de nestgelegenheid voor vogels
● het verzamelen en uitwisselen van waarnemingsgegevens
● het uitgeven van een tijdschrift op papier en/of digitaal en het

onderhouden van een website
● het betrekken van de jeugd bij de natuur, hen daarvoor te

enthousiasmeren en activiteiten gericht op natuur voor hen te organiseren
● het organiseren van excursies
● het houden van bijeenkomsten over vogels en natuur
● het bieden van natuureducatie, zoals het geven van cursussen op het

gebied van vogelherkenning
● het bevorderen van het vastleggen en presenteren van de natuur in beeld

en geluid, zowel in objectieve als creatieve zin
● het streven naar zo doelmatig mogelijke samenwerkingsvormen met

organisaties op het gebied van vogelbescherming, vogelstudie, natuur- en
landschapsbehoud en milieubeheer

● alle geoorloofde middelen en al wat met één en ander in de ruimste zin
verband houdt en in de ruimste zin van het woord. 

Bestuur
In 2019 hebben door verschillende oorzaken enkele wisselingen binnen het
bestuur plaatsgevonden. Uiteindelijk bestond het bestuur eind 2019 uit de
volgende leden:

● Piet Molenaar, voorzitter
● Rob Joukes, secretaris
● Huub Langkemper, penningmeester

Er bestond een vacature voor de functie van bestuurslid Public Relations.
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Het bestuur is ook dit jaar doorgegaan om vorm en structuur te geven aan de
organisatie van de stichting, die recht doet aan alle eigen activiteiten, alsmede
samenwerkingsverbanden en relaties met overheden en andere organisaties op
het gebied van natuur en natuurbescherming. Daarbij speelt de visie die het
bestuur heeft op het uitvoeren van de statutaire doelstellingen van de stichting
een leidende rol bij het leggen van prioriteiten. 

Ook dit jaar hebben we weer gebruik gemaakt van de ruimtes in
bezoekerscentrum De Oostvaarders voor verschillende activiteiten, zoals de
vogelcursus, lezingen, natuurfotografie en vergaderingen. 

Organisatie en werkgroepen 
De belangrijkste activiteiten van de Vogel- en Natuurwacht worden uitgevoerd
door werkgroepen met elk een eigen coördinator of coördinatoren.

In 2019 waren de volgende werkgroepen en coördinatoren actief: 
● Activiteitencommissie: René Alma, Rick van den Akker, Huib Leenders en

Anita Riemersma 
● Avifauna van Flevoland: Wim Sluijs 
● Bescherming: Piet Molenaar 
● Bosbende: Ruud Blommaart 
● Cursus Vogelherkenning: Ed ter Laak, Rick van den Akker en Jolanda

Veltman
● Flevokijkers: René Gerritzen en Monique Bonomo 
● Grachtentelling: Klaas Oudshoorn 
● Midwintertelling roofvogels: Greet Boomhouwer 
● Nachtvlinders: Ton Eggenhuizen 
● Natuurfotografie: Inge van den Akker 
● Redactie Grauwe Gans: Greet Boomhouwer 
● Ringgroep: Ton Eggenhuizen 
● Tuinvogeltelling: Ton Kalkman 
● Wandelexcursies met SBB: Michiel Babeliowsky
● Website: Rob Joukes 
● Wetlandtelling: Stephanie Chrispijn 
● Zwanenwerkgroep: Henk Koffijberg 

In dit jaarverslag zijn de verslagen van een aantal werkgroepen opgenomen.
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Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Stichting samen met externe
partners. In 2019 betrof het onder andere: 

● Stichting Stad en Natuur. voor gebruik van De Oostvaarders, vogelkijk
sessies, schoolprojecten

● Staatsbosbeheer, voor publieksexcursies, jeugdactiviteiten,
roofvogeltellingen; 

● Natuur en Milieufederatie Flevoland
● Vogelbescherming Nederland, voor met name ondersteuning bij

beschermingsactiviteiten, veelal via de WetlandWachten voor de
Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen

● SOVON, voor o.a. wetlandtellingen Lepelaarplassen en contact met het lid
van de SOVON-ledenraad voor Flevoland

● Het Flevo Landschap, voor opslag materialen, ringplek en gebruik van De
Trekvogel

Financiën
Het jaar 2019 is afgesloten met een negatief saldo van €3.638,59. Dit is te
verklaren doordat we het 35-jarig bestaan van de Vogel- en Natuurwacht
Flevoland gevierd hebben met het organiseren van een natuurfestival in het KAF
en een jubileumuitgave van de Grauwe Gans. Dat het negatieve saldo niet hoger
is, is vooral te danken aan de ruimhartige sponsoring die we mochten ontvangen
van onze partners. 

Het aantal donateurs is in 2019 met 75 aanmeldingen en 42 opzeggingen met 33
toegenomen tot 491 donateurs. In 2019 zijn ook tussentijds extra donaties
ontvangen ter ondersteuning van ons werk. Door zuinig te zijn en dankzij de
inzet van alle actieve donateurs op veel terreinen hebben wij de kosten toch
weten te beperken. 

In het bedrag dat deelnemers aan de vogelherkenningscursus betalen is een
bedrag voor de minimum donatie inbegrepen. Dit is in de resultatenrekening
uitgesplitst. 

Concluderend: onze financiële positie in 2019 is, ondanks het negatieve saldo,
nog uitermate solide. De continuïteitsreserve is niet aangepast en blijft staan ter
dekking van onvoorziene uitgaven voor juridische kosten, bijstand en advies,
onverwacht tegenvallende inkomsten en/of tegenvallende uitgaven. De
bestemmingsreserves zijn reeds voorziene uitgaven die we in de toekomst zullen
moeten doen. Zij worden dit jaar niet verder aangevuld en zijn nog ruim
voldoende om dekking in 2020 te waarborgen. Wij beschikken over een solide
financiële basis waarmee incidentele tegenvallers goed op te vangen zijn en
noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen worden. Op deze manier kunnen wij ook
de laagdrempelige organisatie zijn met maatschappelijke relevantie voor mens
en natuur in Flevoland.
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Cursussen vogelherkenning
Doel van de cursussen Vogelherkenning is om vogels te leren herkennen en dit
steeds verder uit te bouwen. Hierbij is niet alleen leren belangrijk maar zeker ook
beleven. Veel deelnemers die een cursus doen, gaan door in het volgende
cursusjaar op een volgend niveau en blijven als donateur bij de Vogelwacht
betrokken. Ook hopen we cursisten te betrekken bij inventarisatie- en
monitoringprojecten (tellingen) en andere Vogelwachtactiviteiten. Dat lukte ook
dit jaar weer. 

De cursussen liepen van september tot en met juni. Dit jaarverslag betreft dan
ook de tweede helft van het cursusjaar 2018-2019 en de eerste helft van het
cursusjaar 2019-2020. Elke eerste woensdag van de maand was er een
theorieavond, met een praktijkochtend of excursie op de zaterdagochtend
daarna. Het excursieprogramma voor de afrondingscursus was gelijk aan dat van
de vervolgcursus. Het viel niet altijd mee om over voldoende excursiebegeleiders
te beschikken. Vanwege het grote aantal deelnemers werden in het cursusjaar
2018-2019 de activiteiten van de basiscursus twee weken na die van de vervolg-
en afrondingscursus gehouden. In juli en augustus waren er geen activiteiten. In
2018-2019 telde elke cursus 11 theorieavonden en 11 praktijkochtenden of
excursies. 

Voor het cursusjaar 2019-2020 werden 10 theorieavonden en excursieochtenden
gepland. In dit cursusjaar vond er geen afrondingscursus plaats, vanwege een
gering aantal te verwachten deelnemers en konden de basis- en de
vervolgcursus weer op dezelfde dag plaatsvinden.

De volgende personen waren actief als docent en/of excursiebegeleider: 
Rick van den Akker, René Alkema, René Alma, William Harpe (CameraNU), Ria
Heemskerk, Henk van de Bovenkamp, Albert de Jong (SOVON Vogelonderzoek
Nederland), Ton Kalkman, Ivan Kertai, Erna Koelman, Wim Kleefstra, Henk
Koffijberg, Ed ter Laak, Karel Mauer, Paul Rossèl, Peter Scholten, Wim Sluijs, Ria
van der Tol, Miranda Veldt, Ben van Eeuwijk, Jolanda Winters, Max Hoekzema,
Jolanda Veltman en René Verschuren. 

Diverse cursisten assisteerden met het installeren van de techniek ten behoeve
van de presentaties, de zaalopstelling en het zetten van koffie en thee. Jack
Wijker kwam speciaal naar elke theorieavond om koffie en thee te zetten. 

In 2019 deden 22 cursisten mee aan de cursisten Big Day op 18 mei, verdeeld
over 6 teams. Het team van Marian en Rob de Knegt, Hannah Sanders, Inge
Posthuma met Peter Scholten als teamcaptain behaalde de eerste prijs met 87
soorten. Zij mogen tot de volgende Big Day de wisselbeker houden. In totaal
hebben de cursisten maar liefst 123 soorten waargenomen! 

De cursussen werden in juni afgerond met de uitreiking van het certificaat van
deelname.
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Uitreiking van de Big Day wisselbeker

Basiscursus (coördinator Jolanda Veltman)
Het cursusjaar 2018-2019 telde 32 cursisten, het cursusjaar 2019-2020 telde 39
cursisten. Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2019 werden de
volgende onderwerpen behandeld: roofvogels, riet- en moerasvogels, meeuwen
en sterns, zangvogels en determinatie (2x). 
De excursies gingen naar de volgende gebieden: Oostvaardersveld/Praambulten,
Dashorstdijk, Harderbroek, Kromslootpark Natuurpark Flevoland en heel
Flevoland voor de cursisten Big Day. 

In september 2019 startte het nieuwe cursusjaar 2019-2020. Op de vier
theorie-avonden in de tweede helft van 2019 werden de volgende onderwerpen
behandeld: algemene inleiding, weide- en watervogels, vogels in park en tuin en
determinatie. 

De excursies gingen naar de volgende gebieden: Stadslandgoed de Kemphaan,
Oostvaardersplassen (met inleiding over verrekijkers en
telescopen), het Vroege Vogelbos en de Jan van den Boschheuvel.

Vervolgcursus (coördinator Ed ter Laak)
Het cursusjaar 2018-2019 telde 33 cursisten, het cursusjaar 2019-2020 telde 31
cursisten. Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2019 werden de
volgende onderwerpen behandeld: watervogels: eenden en ganzen, meeuwen en
sterns: minder algemene soorten, steltlopers, vogelzang, riet- en moerasvogels,
knobbelzwanen. 

De excursies gingen naar de volgende gebieden: Nuldernauw en omgeving,
Houtribsluizen en Bovenwater, Roggebotzand en omgeving, Eempolder, heel
Flevoland voor de cursisten Big Day en Natuurpark Lelystad.
Van de 33 vervolgcursisten bezochten er gemiddeld 23 de theorie-avonden en 13
de excursies. Van de 24 afrondingscursisten bezochten er gemiddeld 10 de
excursies (die waren dezelfde excursies als voor de vervolgcursisten). 
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In september 2019 startte het nieuwe cursusjaar 2019-2020. Op de vier
theorie-avonden in de tweede helft van 2019 werden de volgende onderwerpen
behandeld: watervogels: eenden en ganzen, vogeltrek, minder algemene
zangvogels, minder algemene roofvogels. 

De excursies gingen naar de volgende gebieden: Jan van den Boschpad,
IJmeerdijk, Horsterwold, Oostvaardersveld en omgeving. Van de 31
vervolgcursisten bezochten er gemiddeld 25 de theorie-avonden en 19 de
excursies. 
 
Afrondingscursus (coördinator Rick van den Akker)
Het cursusjaar 2018-2019 telde 24 cursisten. In het cursusjaar 2019-2020 vond
er geen afrondingscursus plaats; er waren slechts 8 aanmeldingen en dat was te
weinig om de cursus door te laten gaan. 

Op de zes theorie-avonden in de eerste helft van 2019 werden de volgende
onderwerpen behandeld: meeuwen en sterns: moeilijkere soorten, dwaalgasten,
vogelzang, vogels in hun leefomgeving, zeldzame zangvogels en op de laatste
avond was er een Mystery bird competitie om het geleerde van het afgelopen
jaar in de ‘praktijk’ toe te passen. 

Zie hierboven bij vervolgcursus voor het excursieprogramma. In 2019 werd het
Gruttoveld gemonitord op broedvogels (BMP-A van Sovon). Sovon heeft hier een
helpende hand geboden. De afrondingscursisten hebben aldus meegewerkt aan
een officiële telling van Sovon volgens strakke richtlijnen.

Wandelexcursies in samenwerking met Staatsbosbeheer
Sinds maart 2016 organiseert de Vogelwacht in samenwerking met
Staatsbosbeheer een maandelijkse wandeling door het Oostvaardersbos in
Almere. Doel van deze samenwerking is de natuur en meer bijzonder de
vogelrijkdom van de Oostvaardersplassen bij een breder publiek onder de
aandacht te brengen en daarmee in de verdere ontwikkeling van het gebied een
breder draagvlak te creëren. Via SBB kunnen zich maximaal 15 deelnemers
aanmelden. In 2019 zijn er 11 wandelingen geweest, die grotendeels waren
volgeboekt.  Daarmee komen de wandelingen dus duidelijk tegemoet aan de
belangstelling voor dit soort excursies. De deelnemers zijn zowel beginnende
vogelaars, alsook natuur- en vogelfotografen.
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Werkgroep Bescherming
In 2019 heeft de werkgroep, die zich bezighoudt met bescherming van de
leefomgeving van vogels in brede zin, zich gebogen over lopende en nieuwe
zaken, is er nagedacht over de missie en visie en is er gereageerd op vragen van
bezorgde burgers over vogels in de knel. De leden van de werkgroep Nanne
Pauw, Wim Kleefstra, Corina Straatsma, Andre van den Berg en Piet Molenaar
zijn in 2019 doorgegaan. Herman Kuipers kwam de werkgroep in februari
versterken. De werkgroep vergadert 1 keer per maand.

De meeste dossiers die aan de orde zijn geweest in 2019, zijn doorlopende
zaken, zoals de Lepelaarsplassen, Vliegveld Lelystad en de Oostvaardersplassen.
Daar kwamen een aantal nieuwe zaken bij, zoals de ecologische visie van Almere
en de Oostvaardersoevers.

Beheerplan Lepelaarplassen
Er is gereageerd op het concept beheerplan Lepelaarplassen van het
Flevolandschap. Dit is gedaan door Nanne Pauw (wetlandwacht voor de
Lepelaarplassen) en Wim Kleefstra (oud-wetlandwacht voor de Lepelaarplassen).
Daarnaast zijn er zaken besproken met de gemeente Almere over de bomen-
aanplant op de nieuwe camping Waterhout op het Schateiland en is
aangedrongen op realisatie van de afsluiting van de Galjoottocht en van het van
het instellen van een hondenverbod op het naastliggende deel van het
Lepelaarpad.

Luchthaven Lelystad
De Vogel- en Natuurwacht Flevoland is nog steeds van mening dat de uitbreiding
van vliegveld Lelystad ongewenst is vanwege het risico van botsingen met vogels
en de vogelbeperkende maatregelen die mogelijk genomen zouden kunnen
worden om die botsingen te voorkomen. De werkgroep heeft een zienswijze
voorbereid, die in april is ingediend. Deze zienswijze gaat onder meer in op de
plannen van Faunabeheer voor verstoring van vogels en mogelijke afschot om en
nabij de aanvlieg- en vertrekroutes. 

Oostvaardersplassen
In 2018 is er een begin gemaakt met het uitvoeren van de aanbevelingen van
het rapport van van Geel. Afschot en verplaatsing van de grote grazers is hier
onderdeel van. De werkgroep is blij dat er eindelijk gestart is met de
moerasreset. Namens de werkgroep heeft Corina Straatsma deelgenomen aan de
klankbordgroep Oostvaardersplassen van de provincie. Andere maatregelen die
worden genomen zijn de aanplant van bomen en struiken in een deel van het
gebied, wat de biodiversiteit ten goede komen zal komen. Met de
terreinbeheerder Staatsbosbeheer is regelmatig overleg over de inrichting van
het gebied, zoals plannen voor het bouwen van een uitkijktoren. De werkgroep
heeft als voorwaarde gesteld dat er geen aantasting van het kerngebied mag
komen en is in discussie met Staatsbosbeheer over zonering. Er is ook een
ledenavond georganiseerd met Staatsbosbeheer over de moerasreset en de
uitkijktoren en andere uitbreidingen van de recreatieve mogelijkheden.
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Almere Poort Buitendijks
Voor Almere Poort Buitendijks is door werkgroeplid André van den Berg toegezien
op de juiste toetsing aan natuurwaarden en omvang van natuur compenserende
maatregelen. De conclusie is dat verdere stappen door de Vogelwacht niet nodig
zijn.
André is eveneens betrokken geweest bij overleg met de Marina haven over
Almere strand en het kitesurfen, in verband met mogelijke verstoring van vogels.

Verbindingszone Pampushout - Lepelaarplassen
Een nieuwe ontwikkeling in het gebied is de planning van een villawijk in de
verbindingszone tussen Pampushout en de Lepelaarplassen. De werkgroep is
betrokken geweest bij overleg met de gemeente hierover en was niet blij met
deze plannen, aangezien een deel van de grond binnen het NNN valt.

Ecologische visie gemeente Almere
De werkgroep werd uitgenodigd mee te denken over de ecologische visie van
Almere en leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan sessies over de
Groene Stad, ecologische verbindingen en het bomenkader.

De Bosbende 
De Bosbende is een jeugdafdeling van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland met
kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Het seizoen loopt gelijk met het
schooljaar, waardoor de activiteiten zowel in 2018 als in 2019 hebben
plaatsgevonden.

Na de zomervakantie zijn we gestart met 20 leden. De meeste nieuwe leden zijn
doorstromers van de Flevokijkers, de jeugdgroep van 8 tot en met 12 jarigen. 
Aan het eind van het seizoen zijn 8 “oudere” leden uitgetreden. Voor enkelen was
het bereiken van  de 18-jarige leeftijd de reden. In het jaar waarin ze 18 worden 
mag men namelijk nog lid blijven. Voor de rest was het voornamelijk ten gevolge
van de groepsdynamiek. De uittredende leden vormden namelijk al  sinds  hun
aansluiting bij de Flevokijkers een hechte groep. 

De begeleiders  zijn Jeroen Veenker en Ruud Blommaart. Zij worden regelmatig
bijgestaan door ouders voor vervoer en begeleiding. Jeroen Veenker heeft, na 10
jaar begeleiden, aan het begin van het seizoen 2019-2020 afscheid genomen van
de Bosbende. We zijn Jeroen heel dankbaar voor zijn  inspanning voor de
Bosbende en zullen hem missen.

In het seizoen 2018-2019 hebben we 12 bijeenkomsten op zaterdag gehad. De
activiteiten hebben altijd een link met de natuur. In 2019 zijn we begonnen met
het bekijken van een natuurfilm in de zaal van bezoekerscentrum de
Oostvaarders, in februari hebben we Stichting de Paardenkamp in Soest bezocht
en  in maart dierenpark de Paay in Beesd. Vanwege de gewenste kleinere
groepen bij het vogelringen hebben we  in april en mei in gesplitste groepen
vogels geringd met de ringgroep van de Vogel- en Natuurwacht en het nationaal
bomenmuseum Gimborn in Doorn bezocht. In juni hebben we een wandeling
gemaakt in de Westbroekse Zodden.
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In het weekend van 5 tot en met 7 juli hebben we samen met de Flevokijkers
Terschelling bezocht. Een heerlijk weekend in groepsaccommodatie de
Wierschuur. Op 13 juli is het seizoen 2018/2019 afgesloten met het bekijken van
de gemaakte foto’s gedurende het jaar en napraten over de activiteiten.

In het nieuwe seizoen 2019-2020 hebben we in september een bijeenkomst
gehad met de stadsecologen. Zij waren geïnteresseerd in de mening van
jeugdigen over de natuur in de stad Almere. In oktober hebben we gezamenlijk
het programma samengesteld voor het nieuwe seizoen wederom gebruik makend
van een ruimte in de Oostvaarders. Daar hebben we tevens  de archeologie-dag
meegemaakt.  In november  hebben we samen met de Flevokijkers deelgenomen
aan de natuurwerkdag, georganiseerd door Staatsbosbeheer en in december is er
hard gewerkt tijdens het timmeren van nestkasten en het maken van winterkost
voor vogels.

Alle activiteiten, inclusief het waddenweekend, worden georganiseerd voor een
geringe bijdrage per lid van 120 euro. 

Flevokijker Sanne ruikt aan een piemelplant 18 mei 2019

Flevokijkers 
Het seizoen van de Flevokijkers loopt gelijk met het schooljaar. Het verslag is dus
van de tweede helft van seizoen 2018-2019 en begin van seizoen 2019-2020.

De groep bestaat in het nieuwe seizoen uit 20 enthousiaste kinderen (7 meisjes
en 13 jongens) die elkaar één keer in de maand ontmoeten. 
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De groep staat het hele jaar onder leiding van René Gerritzen. Het eerste halfjaar
van 2019 ook onder leiding van Monique Bonomo-Bakker en het tweede gedeelte
van het jaar wordt Monique vervangen door Sietske van Gaalen-Jongerius. De
verantwoordelijkheden voor de activiteiten worden onder elkaar verdeeld. Voor
de seizoenen 2018-2019 heeft ook Paula Geerts (moeder van Bram en Mats) ons
geholpen om de programma’s samen te stellen.

Voor de samenstelling van het programma is ook goed overleg geweest met de
leiding van de Bosbende, zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen
plaatsvinden. De kinderen maken op deze manier kennis met elkaar, wat de
overstap naar de Bosbende gemakkelijker maakt. 

Teun, Luca en Filipe knippen de groenten fijn 20 april 2019

In 2019 zijn de volgende activiteiten ondernomen.
In januari zijn we op bezoek geweest bij de Sterrenwacht in Almere-Haven, waar
we veel wetenswaardigheden gehoord hebben over ons heelal.
In februari hebben we een spectaculaire reis gemaakt door het lichaam van de
mens bij Corpus in Oegstgeest bij Leiden. Ook konden we daar ons lichaam aan
het werk zetten.
In maart hebben we geholpen bij de paddentrek in het Kuinderbos in de
Noordoostpolder. Helaas hebben we niet één pad geholpen met oversteken. De
nacht ervoor was het namelijk behoorlijk koud geweest en dan laten de padden
zich niet zien. Gelukkig zaten er wel veel torren in de emmertjes.
In april zijn we in Almere gebleven om op Stadslandgoed De Kemphaan te
speuren naar eetbare planten. Nou, die zijn er genoeg! We hebben er een
stamppot van gemaakt in de keuken van de Stadsboerderij en daar lekker
opgepeuzeld.
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In mei hebben we enorm genoten bij de botanische tuin (Hortus) van Utrecht.
Daar is zó veel te zien en te beleven!
In juni hebben we het water van de sloten op de Kemphaan onderzocht op zijn
kwaliteit. We hebben zelfs larven van de libellen gevangen, dus dat betekent dat
het water héél schoon is.
We sloten in juni het seizoen af met een geweldig Waddenweekend op
Terschelling. 

In het nieuwe seizoen (2019-2020) zijn we in september begonnen met appels
en peren plukken in de boomgaard van boer Smits in Zeewolde.
Begin oktober was er het Weekend van de Wetenschap. We zijn daarvoor met de
trein afgereisd naar het Science Park in Amsterdam, waar ook de Universiteit van
Amsterdam gevestigd is. Het heeft enorme indruk op ons gemaakt over alle
mogelijkheden, maar ook veel plezier beleefd.
De eerste zaterdag in november doen we traditioneel mee aan de
Natuurwerkdag. Dit keer mochten we een pad vrijmaken van alle snelgroeiende
bomen en struiken, zodat het pad weer gebruikt kon worden. Altijd leuk om zelf
te mogen zagen en te slepen met de takken!
En we sloten 2018 af met een heel nuttige bezigheid. Samen met
Staatsbosbeheer hebben we tientallen mezenkastjes in elkaar getimmerd en
opgehangen in de buurt van het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer op De
Kemphaan. Heel nuttig, omdat de mezen heel graag de processierupsen eten,
waar veel mensen (en de eiken) last van kunnen krijgen.
Kortom weer een geweldig jaar met zeer enthousiaste kinderen.

De contributie is evenals andere jaren direct gekoppeld aan het Waddenweekend,
waarbij een gespreide betaling mogelijk is. Het budget is niet ruim, maar
we kunnen ermee uit de voeten.

De Grauwe Gans
Ook in 2019 heeft de redactie weer de vertrouwde drie nummers van de Grauwe
Gans in ‘full colour’ uit kunnen brengen. Het bleef ook dit jaar best spannend om
de uitgaven met lezenswaardige artikelen gevuld te krijgen en daarin voldoende
afwisseling in zowel onderwerpen als schrijvers te krijgen. De redactie hoopt met
ons blad zowel ‘jong als oud’ een plezier te doen. Per slot heeft de Vogel- en
Natuurwacht ook twee jeugdgroepen, waarvoor de redactie in dit verslagjaar
ruimte in de Grauwe Gans heeft kunnen geven.

De redactie mocht zich het afgelopen jaar verheugen op de inbreng/kopij van
weer een groot aantal schrijvers, die met elkaar een veelheid aan interessante
artikelen heeft opgeleverd. Maar wat zou de Grauwe Gans zijn zonder foto’s? Een
selecte groep fotografen heeft weer gezorgd voor fraaie opnamen voor de
Grauwe Gans. 

De redactie is voor iedere uitgave de nodige keren bij elkaar gekomen om te
zoeken naar potentieel interessante schrijvers en artikelen en meteen ook al
kennis te nemen van de binnengekomen kopij. We hopen dan ook iedere keer
dat een beoogde schrijver voor ons blad tijd en inspiratie weet te vinden. De
daarbij te stellen deadline maakt dat soms best lastig. 
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De strakke planning zorgt telkens weer voor een uitstekend resultaat. De
redacteur fotografie heeft echter ook voldoende tijd nodig voor de opmaak en het
passend maken van de foto’s. De aangeleverde kopij is door de redactieleden op
stijl- en taalfouten nagelezen en waar nodig gecorrigeerd; uiteraard met behoud
van de stijl van de betreffende schrijver.

De redactie bestond in 2019 uit Greet Boomhouwer (coördinator redactie),
Margreet Roos (opmaak), Ton Kalkman (redacteur), Nicolette van der Ben
(redacteur), Wim Sluijs (redacteur), Karel Mauer (redacteur fotografie) en Rob
Joukes (Vertegenwoordiger bestuur). 

De oplage van de Grauwe Gans betrof het afgelopen jaar zo’n 360 exemplaren.
De bezorging binnen Almere en Lelystad kon weer geheel door de nodige
vrijwilligers worden gedaan. Een behoorlijke besparing op de portokosten kon zo
worden bereikt. De overige adressen zijn per post verzorgd.

De redactie heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar
2019 met vertrouwen voor 2020 afgesloten en gaat ervoor om ook in dat jaar
voor onze donateurs weer drie prachtige uitgaven van de Grauwe Gans samen te
stellen. 

Tuinvogeltellingen
De bekende winter-tuinvogeltelling onder de vleugels van de Vogel- en
Natuurwacht is met ingang van de maand december van dit verslagjaar de 26e
winter ingegaan. Het gaat in dit project om het op naam brengen en het tellen
van de vogels in de tuin. Bij de oproep om deel te nemen aan de telling worden
een handleiding, een turflijst en een verzamellijst op de website geplaatst. De
ingevulde verzamellijsten moeten na afloop van de telperiode naar de
coördinator worden gestuurd. 

Het project is zo’n 25 jaar geleden opgezet om ook de niet actief vogelende
donateurs van onze stichting een aantrekkelijke activiteit te bieden en daarvan
wordt enthousiast door hen gebruik gemaakt. Overigens vinden ook wel actief
vogelende donateurs het interessant genoeg om de koude wintermaanden in hun
tuinen vogels te voeren, te spotten en daarvan de aantallen (maximale
groepsgrootte in één waarneming) te registreren.

Deelname aan dit project is ook interessant voor de deelnemers aan de
basiscursus van de vogelwacht. De coördinator draagt zorg voor de verzameling
van alle op papier en/of digitaal aangeleverde verzamellijsten, het per vogelsoort
ordenen van alle gegevens en de verslaglegging ervan in de Grauwe Gans en op
de website.
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De telling vindt plaats gedurende de drie wintermaanden: december 2018,
januari en februari 2019. De resultaten van de winter 2018-2019 zijn
gepubliceerd in de Grauwe Gans van juli van het verslagjaar (jrg. 35, nr. 2) en op
de website. In Almere werd deze keer door 30 tellers geteld, in Lelystad 3 en in
Swifterbant 1. De ontwikkelingen in de afgelopen vijfentwintig wintertellingen
zijn voor de zesentwintig op de verzamellijst vermelde basissoorten voor Almere
per soort in een grafiek verwerkt en op de website geplaatst. De grafieken zijn
na de winter bijgewerkt.

Door meerdere deelnemers zijn op hun verzamellijsten extra soorten
bijgeschreven, waarbij die soms ook in tekst nog nader zijn toegelicht. Van deze
opvallende ‘ervaringen’ kon in de publicatie in de Grauwe Gans dankbaar gebruik
worden gemaakt. In het novembernummer van 2019 is weer een oproep gedaan
om met dit project mee te doen.

Natuurfotografie
Iedere 4e woensdag van de maand komt de werkgroep bij elkaar in de
Oostvaarders. De groep bestaat uit 6 tot 10 enthousiaste fotografen. De
deelnemers zijn fotografen die pas zijn begonnen met fotograferen en willen
leren van de deelnemers die al wat langer bezig zijn met natuurfotografie. 
Gedurende het hele jaar wordt er gewerkt aan een jaarthema. In 2019 was het
thema: De vier seizoenen. Aan het eind van het jaar hebben de deelnemers uit
de ingezonden foto’s een 20-tal uitgezocht om mee te exposeren. Het resultaat is
te zien in de expositie die in 2019 op diverse locaties in Almere te zien zullen
zijn. 

Maandelijks is er een thema voor de foto van de maand, waar de creativiteit van
de fotografen gestimuleerd wordt en tevens een stimulans is om de natuur in te
gaan om te fotograferen. Alleen of met elkaar. Daarom is er een (besloten)
Facebook-groep gemaakt zodat men elkaar kan uitnodigingen en de resultaten
kan laten zien. Bij het bespreken van de foto’s tijdens de werkgroep avond wordt
er vooral gekeken of de foto voldoet aan het thema, maar wordt er ook gekeken
naar de toegepaste techniek, compositie enz. De uitgekozen foto’s staan op de
website van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland. 

Thema’s voor foto van de maand 2019: Wo(u)w, spiegeling, tegenlicht. Knoppen,
het konijntje inde foto, dichtbij, afscheid van de zomer, paddenstoelen,
lichtpuntje(s). 

In het afgelopen jaar hebben we ons meer verdiept in het bespreken en
beoordelen van elkaars foto. Heeft Ton Oudshoorn een presentatie gegeven hoe
en welke muziek je kunt gebruiken bij het maken van een fotoreportage. Hebben
erna Koelman en Inge v.d. Akker een presentatie gegeven van hetgeen zij
geleerd hebben bij de masterclass creatieve natuurfotografie van Bart Siebeling
en zijn we op een avond bezig geweest om de techniek onder de knie te krijgen
bij het fotograferen van paddenstoelen. 
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De ervaring heeft geleerd dat in maanden juli en augustus de opkomst minimaal
is en daarom is het afgelopen jaar voor het eerste gekozen om gedurende deze
maanden een zomerstop in te lassen. 

Dit jaar hebben we weer kunnen exposeren. De foto’s hebben gehangen in
gezondheidscentrum Noorderdok, de Notenkraker, bezoekerscentrum de
Trekvogel en woonzorgcentrum De Toonladder. 

Almere, januari 2022 

Piet Molenaar Huub Langkemper 
voorzitter penningmeester
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Resultaten rekening 2019

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland

Baten credit

Post Omschrijving Begroot

2019

Werkelijk

2019

Toelichting

9000 Inkomsten donaties 7.410,00 7.000,38 Dit jaar alle donaties,

ook gezin- en extra

donaties op boekhoofd

9000

4005/90

05

Inkomsten niet gedeclareerde

reiskosten

0,00 563,32

9010 Inkomsten Flevokijkers 800,00 809,00

9020 Inkomsten Bosbende 880,00 775,00

9040 Inkomsten wadden begeleiding 225,00 0,00 Begeleiding hoeft geen

bijdrage meer te

betalen.

9050 Inkomsten waddenweekend 3.040,00 2.800,00 €80 * aantal Bosbende

en Flevokijkers die mee

gaan

9100 Inkomsten Cursus 2.400,00 4.152,34

9410 Inkomsten Donateurs aktiviteiten 0,00 680,00 Vogelatlas

9420 Inkomsten 35 jarig jubileum 0,00 7.600,00 Sponsering

9490 Inkomsten Rente 100,00 19,56

Saldo Baten 14.855,00 24.399,60
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Lasten debet

Post Omschrijving Begroot
2019

Werkelijk
2019

Toelichting

4000 Bestuurskosten 180,00 0,00

4002 Begrotingsruimte 0,00 638,88 10 stuks Body warmers

4005 Reiskosten 0,00 563,32

4010 Bankkosten 250,00 269,73

4015 Administratiekosten/ overige 125,00 182,74

4020 Abonnementen/ lidmaatschappen 200,00 161,50

4025 Huisvesting 2.500,00 0,00

4050 Donateurs aktiviteiten 270,00 911,45 Reanimatie cursus en

aanschaf vogelatlassen

4060 Inventaris kleine aanschaf 100,00 898,39

4090 Overige organisatiekosten 100,00 406,14

4095 Activiteiten commissie lezingen etc. 300,00 117,96

4100 Promotiemateriaal en PR 235,00 394,70 exclusief Festival

4110 Grauwe Gans 2.750,00 3.764,14 exclusief jubileum

uitgave

4120 Website 200,00 139,91

4200 Kosten Flevokijkers 800,00 273,50

4201 Kosten Bosbende 880,00 687,80

4205 Kosten Waddenweekend 3.490,00 3.234,98

4206 Kosten Jeugd gezamenlijk

4301 Kosten ringen CES RAS 250,00 0,00

4302 Kosten ringen niet CES 50,00 0,00

4305 Kosten Zwanenwerkgroep 500,00 540,02

4309 Kosten Ringwerk overig 100,00 0,00

4400 Kosten Broedvogels/Nestkasten 50,00 0,00

4401 Kosten Natuurfotografie 250,00 213,62

4403 Kosten Cursus 800,00 794,90

4500 Kosten Bescherming 100,00 0,00

4800 Kosten vrijwilligersdag 500,00 1.355,00 resevering van €2000
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4850 Kosten 35 jarig jubileum 0,00 12.379,95 resevering van €5000

9998 Niet inbare bedragen 109,56

Saldo lasten 14.980,00 28.038,19

Baten 14.855,00 24.399,60

Lasten 14.980,00 28.038,19

Saldo -125,00 -3.638,59
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Balans 2019

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland

BALANSPOSTEN Debet

Post Naam rekening werkelijk 2019

1100 ASN Bank spaarrekening 36.000,00

1110 ING Spaarrekening* 1.000,00

1120 ING Bank Rekening courant 1.157,16

1310 te Inkomsten post S&N 0,00

3960 waarde voorraad Inventaris incl. kleding 2.186,33

Totaal debet zijde balans 40.343,49

BALANSPOSTEN Credit

Post Naam rekening werkelijk 2019

500 Eigen Vermogen 4.142,56

501 Continuïteitsreserve 10.000,00

Bestemmingsreserves:

503 Lustrum (dec. 2019 35 jaar) 0,00

504 Vrijwilgersdag 2.000,00

505 Wetlandtelling (GG-special/Avifauna) 2.500,00

510 Folder/PR materiaal 3.500,00

520/521 Jeugdgroepen 4.000,00

530 Natuurfotografie (vervanging fotolijsten) 550,00

531 Natuurfotografie (vrije besteding) 350,00

540 Ringgroep GG (CES/RAS: netten, stokken, ed) 2.500,00

541 Ringgroep GG (niet CES/RAS,wintervangen) 1.500,41

542 Ringen Knobbelzwanenwerkgroep 1.500,00

550 Website 500,00

560 Reservering huisvesting 2018 2.500,00

580 Reserve vervanging Inventaris 2.500,00
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1900 Nagekomen declaraties 0,00

2060 Vooruit Inkomsten donatie volgend boekjaar 3.101,50

2070 Vooruit Inkomsten Bosbende 40,00

2075 Vooruit Inkomsten Flevokijkers 160,00

2090 Vooruit Inkomsten Waddenweekend 320,00

2100 Vooruit Inkomsten cursus 2.317,61

Totaal debet zijde balns 40.343,49

Totaal credit zijde balans 43.982,08

Resultaat =/- -3.638,59

20


