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Inleiding
Dit jaar kunnen we opdelen in de periode voor en na het uitbreken van de
COVID-pandemie, die in maart toesloeg en ons hele programma op zijn kop heeft
gezet.

Na een normale start en nog nagenietend van ons jubileumfestival dat in
december 2019 had plaatsgevonden, met veel belangstelling voor onze
activiteiten, kwam daar in maart abrupt een einde aan. Ook wij, zoals heel
Nederland, wisten er geen raad mee. We wilden natuurlijk graag onze activiteiten
voortzetten, maar de angst zat er goed in. Niet op de laatste plaats omdat een
groot deel van onze donateurs en vrijwilligers in de risicogroep zit vanwege de
hoge leeftijd.

Het is dan ook het hele jaar zoeken geweest: wat mag, wat kan er, wat is
mogelijk, wat willen we, waartoe zijn degenen die de activiteiten moeten
uitvoeren bereid te doen.
Maar net als vaak gebeurd in dit soort onzekere situaties, er ontstaan ook
kansen. Zo is de digitale werkvorm geïntroduceerd, in het begin mondjesmaat,
maar uiteindelijk heeft dit er toch voor gezorgd dat veel activiteiten door konden
gaan. En dat bleek een behoorlijke succes te zijn.

Ondanks de tegenslagen mogen we toch constateren dat het uiteindelijk een
positief jaar is geweest.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens het bestuur,
Piet Molenaar, voorzitter

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
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● 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 2020 heeft het bestuur afscheid genomen van de secretaris Rob Joukes, die
om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Het bestuur is wel
uitgebreid met een tweetal algemeen bestuursleden. Uiteindelijk bestond het
bestuur eind 2020 uit de volgende leden:

● Piet Molenaar, voorzitter
● vacature, secretaris
● Huub Langkemper, penningmeester
● Hans de Jong, algemeen bestuurslid
● René Verschuren, algemeen bestuurslid
● Wim Kleefstra, adviseur

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.
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In 2020 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 Blommaert 
● 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 enkele werkgroepen opgenomen.

Om haar doelstellingen te bereiken werkt de Stichting samen met externe
partners. In 2020 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, ganzen
slaapplaatstellingen 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 2020 is afgesloten met een negatief saldo van €208,80. Dit is te
verklaren door achterstallige inning van jeugdbijdragen en nakomende kosten
van het 35-jarig jubileum. Ook zijn er extra kosten gemaakt voor de invoering
van de donateurspas.

Het aantal donateurs is in 2020 met 70 aanmeldingen en 39 opzeggingen met 31
toegenomen tot 488 donateurs. Door zuinig te zijn en dankzij de inzet van alle
actieve donateurs op veel terreinen hebben wij de kosten toch weten te
beperken.
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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 2020 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 2021 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.

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 waren gepland van september 2019 tot en met juni
2020 maar konden door de coronapandemie slechts tot en met maart 2020
worden gegeven. Dit jaarverslag gaat over de tweede helft van het cursusjaar
2019-2020. 

Elke eerste woensdag van de maand was er een theorieavond, met een
praktijkochtend/excursie op de zaterdagochtend daarna. Voor het cursusjaar
2019-2020 werden 10 theorieavonden en excursieochtenden gepland. In
2019-2020 vond er geen Afrondingscursus plaats vanwege een gering aantal te
verwachten deelnemers en konden de Basis- en de Vervolgcursus weer op
dezelfde dag plaatsvinden, namelijk de 1e woensdag en de zaterdag daarna van
de maand. 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, Ton Kalkman, Ivan
Kertai, Erna Koelman, Wim Kleefstra, Henk Koffijberg, Ed ter Laak, Karel Mauer,
Peter Scholten, Wim Sluijs, Ria van der Tol, Miranda Veldt, Ben van Eeuwijk, 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 voor in de pauze. 
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Basiscursus (coördinator Jolanda Veltman)
Het cursusjaar 2019-2020 telde 39 cursisten. In 2020 stonden er 6
cursusavonden/ochtenden gepland. Hiervan konden er slechts 3 doorgaan. Op
deze theorie-avonden werden Roofvogels, Zang en Meeuwen/Sterns behandeld.
De excursies gingen naar Het Oostvaardersveld, Harderbroek en de Sluis Blocq
van Kuffeler. Door de coronamaatregelen kwam er per april een abrupt einde aan
de cursus. Ook in de rest van het jaar waren fysieke cursusavonden c.q.
excursies niet meer mogelijk.  Gemiddeld namen 27 cursisten deel aan de
theorie-avond en 23 aan de excursies.

De vraag naar vogelherkeningscursussen bleef groot en om aan deze behoefte te
voldoen is in november begonnen met een online basiscursus Vogelherkenning.
43 Cursisten schreven zich in. De cursus werd 2x per maand gegeven op de 2e
en de 4e woensdagavond. Hans de Jong heeft alle PowerPoint presentaties
gemaakt, René Alma was gedurende de gehele cursus de docent. Gemiddeld
namen 30 cursisten deel aan een cursusavond.  

Vervolgcursus (coördinator Ed ter Laak)
Het cursusjaar 2019-2020 telde 31 cursisten. In 2020 werden slechts drie van de
zes theorie-avonden met aansluitend excursies gehouden omdat de cursus per
april werd afgebroken vanwege de corona pandemie. Op de theorie-avonden van
januari tot en met maart werden de volgende onderwerpen behandeld:
determinatie; meeuwen en sterns: minder algemene soorten; en biotoop. De
excursies gingen naar de volgende gebieden: Nuldernauw en omgeving;
Houtribsluizen en Bovenwater; en Roggebotzand en omgeving. Van de 31
vervolgcursisten bezochten er gemiddeld 21 de theorie-avonden en 18 de
excursies. 

Activiteiten
Voor 2020 was er een flink programma gepland met elke maand een lezing en
een excursie. 

Op 29 januari gaf SOVON een leuke lezing over de Wilde eend. Op 12 februari
gaf Frans van Alebeek een presentatie over Wilde bijen en op 11 maart vertelde
Wim van Manen veel over de Wespendief. De lezingen werden goed bezocht,
ieder door 20 of meer donateurs.

Op 18 januari hielden we een wandelexcursie door de Eempolder. Tijdens deze
mooie tocht genoten de deelnemers vooral van de vele aanwezige ganzen. De
excursie naar het Haringvliet en de Grevelingen die gepland stond op 15 februari
moest helaas worden gecanceld vanwege slecht weer. 

Op 22 februari werd opnieuw een Bird Madness gehouden, dit keer met meer
deelnemende teams dan in 2019. De deelnemers moesten die dag zo snel
mogelijk 50 en/of 75 vogelsoorten waarnemen. Door het slechte weer was de
score minder dan vorige keren, maar het plezier van de deelnemers was er niet
minder om.
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De Coronacrisis gooide helaas roet in het eten, zodat vanaf half maart alle
geplande lezingen en excursies moesten worden afgelast.

Tijdens de lockdown werd op 16 mei de eerste Flevolandse Thuis Big Day
georganiseerd, als vervanger van de jaarlijkse cursisten Big Day en de 12- en
24-uurs Big Day. Hier deden 27 donateurs/teams in hun eigen woonplaats aan
mee, een deelnemer zelfs vanuit Bonaire. Zowel tijdens de dag als na afloop
kregen we veel enthousiaste reacties van de deelnemers. Grote winnaar werd
André van den Berg met maar liefst 65 waargenomen soorten! Vanwege het
grote succes werd deze activiteit herhaald op 3 oktober. Ook dit keer viel dat
weer erg in de smaak bij de deelnemers.

Maandenlang konden er geen activiteiten plaatsvinden. Maar op 16 december
hield Tanja de Leeuw voor het eerst in de geschiedenis van de Vogelwacht een
online lezing via Zoom. Ze nam ons mee op haar reis naar Sierra Leone met een
mooi verhaal en prachtige foto’s. Mede door de technische ondersteuning van
Hans de Jong werd dit een zeer geslaagde avond, die goed werd bezocht en
gewaardeerd door de donateurs! Uit de na afloop gehouden korte enquête bleek
dat een online lezing voor herhaling vatbaar was. 

2020 was dus een jaar met minder activiteiten dan normaal, maar de activiteiten
die wel konden doorgaan waren succesvol en goed bezocht. 

De Grauwe Gans

In dit verslagjaar heeft de redactie weer drie nummers van de Grauwe Gans in
‘full color’ uitgebracht. Deze zijn door eigen ‘leden’ of per post bij alle donateurs
op het huisadres bezorgd. Ook een aantal belangstellende organisaties en de
Almeerse bibliotheken hebben een exemplaar ontvangen. De oplage van de
Grauwe Gans is gekoppeld aan het aantal donateurs en een bestemming voor
promotionele doeleinden. Dit verslagjaar in een oplage van rond de 400 stuks.  
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Uit het bestuur is de vraag gekomen of er in de Grauwe Gans ruimte kan worden
gemaakt voor reclame pagina’s. De redactie heeft zich op de consequenties
daarvan beraden en daarop gemeend dat dit niet ten koste mag gaan van het
aantal redactionele pagina’s. Mede in dit verband heeft de redactie besloten om
de activiteitenagenda niet meer in de Grauwe Gans op te nemen, maar deze op
te laten nemen in de (maandelijks te verschijnen) digitale Nieuwsflits. Hierdoor
kunnen belangstellende donateurs sneller van actuele informatie (lezingen,
excursies e.d.) worden voorzien.

Met ingang van nummer 2 van deze jaargang bestaat de achterzijde van het
blad daardoor uit een fraaie paginagrote foto. In het decembernummer (nr. 3) is
een vrijgekomen pagina gebruikt als reclamepagina. Het bestuur gaat echter uit
van meerdere reclamepagina’s, zodat het aantal bladzijden van de Grauwe Gans
zal moeten worden uitgebreid van 24 naar 28. De meerkosten daarvan (drukker,
gewicht/postzegels) zijn inzichtelijk gemaakt en door het bestuur akkoord
bevonden. Het is aan het bestuur om voor deze 4 extra pagina’s de in reclame in
ons blad geïnteresseerde ondernemers te vinden. Mocht dit niet (geheel) lukken,
dan zullen daarvoor in de plaats redactionele artikelen moeten worden
gevonden. 

Redactie
De redactie bestond dit verslagjaar uit dezelfde personen als vorig jaar: Greet
Boomhouwer (coördinator redactie), Margreet Roos (opmaak), Ton Kalkman
(redacteur), Nicolette van der Ben (redacteur), Wim Sluijs (redacteur), Karel
Mauer (redacteur opmaak en fotografie). Jammer genoeg heeft Rob Joukes als
vertegenwoordiger van het bestuur, wegens gezondheidsredenen het stokje over
moeten dragen aan René Verschuren. De redactie bedankt Rob voor zijn
gewaardeerde bijdragen en wenst hem het allerbeste met betrekking tot zijn
gezondheid.

Digitaal
Het vorige verslagjaar is een begin gemaakt met het digitaal verspreiden van de
Grauwe Gans. Er zijn donateurs die geen behoefte hebben aan een papieren
versie (o.a. uit milieuoverwegingen). Het aantal belangstellenden daarvoor is
vooralsnog beperkt tot gemiddeld 25 e-mailadressen. 
Ter vergroting van de naamsbekendheid en de betrokkenheid zijn met ingang
van dit verslagjaar oudere jaargangen ter lezing van iedereen op de website
gezet; te zien onder de link ‘Publicaties’ en vervolgens ‘Grauwe Gans’.

Inzet redactie, schrijvers en fotografen
Het was ook dit verslagjaar weer een uitdaging om de uitgaven met
lezenswaardige artikelen gevuld te krijgen en daarin voldoende afwisseling in
zowel onderwerpen als schrijvers te vinden. De redactie hoopt met de Grauwe
Gans zowel ‘jong als oud’ een plezier te doen. Niet voor niets heeft de Vogel- en
Natuurwacht twee jeugdgroepen, waarvoor de redactie ruimte in de Grauwe
Gans heeft kunnen maken. De redactie mocht zich het afgelopen jaar verheugen
op de inbreng/kopij van meerdere schrijvers, die met elkaar een veelheid aan
interessante artikelen hebben aangeleverd. 
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Maar wat zou de Grauwe Gans zijn zonder foto’s? Een selecte groep fotografen
heeft weer gezorgd voor fraaie opnamen voor ons blad. 

Effecten Corona
Als gevolg van regeringsmaatregelen is in de loop van dit verslagjaar de
mogelijkheid van het thuis vergaderen onmogelijk geworden. De redactie heeft
daarop de keuze moeten maken om digitaal te gaan vergaderen via Zoom.
Daardoor kunnen we toch met elkaar zoeken naar potentieel interessante
schrijvers en artikelen en meteen ook al kennis nemen van de binnengekomen
kopij. 

De redactie hoopt 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. De strakke planning heeft desondanks toch telkens weer gezorgd
voor een uitstekend resultaat. De ‘redacteur opmaak en fotografie’ heeft daarbij
voldoende tijd weten te vinden 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 heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar
2020 met vertrouwen voor 2021 afgesloten en zij gaat er voor om ook in 2021
voor onze donateurs weer drie prachtige uitgaven van de Grauwe Gans samen te
stellen. 

Tuinvogeltellingen

Halsbandparkieten, Hoekwierde. Foto: Nicolette van der Ben
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De winter-tuinvogeltelling onder de vleugels van de Vogel- en Natuurwacht is
met ingang van de maand december van 2019 de 29e winter ingegaan. Het gaat
in dit project om het op naam brengen en het tellen van de vogels ‘in de eigen
tuin’ of, binnen de gestelde afstand van maximaal 25 meter, in die van de buren.
Bij de oproep om deel te nemen aan de telling worden een handleiding, een
turflijst en een verzamellijst op de website geplaatst, zodat die door de tellers
kunnen worden gedownload. De ingevulde verzamellijsten worden na afloop van
de telperiode digitaal, of eventueel nog op papier, naar de coördinator terug
gestuurd. 

Vanaf begin maart van dit verslagjaar zijn de verzamellijsten met waarnemingen
bij Ton Kalkman, de coördinator van dit project, binnen gekomen. Er bleken 30
verzamellijsten met tellingen uit Almere en 3 uit Lelystad en Swifterbant te zijn
ingeleverd.

Dit project is indertijd opgezet om ook de niet actief ‘vogelende’ donateurs van
de stichting een aantrekkelijke activiteit te bieden en daarvan wordt enthousiast
door hen gebruik gemaakt. Ook enkele actief ‘vogelende’ donateurs vinden het
interessant genoeg om tijdens de koude wintermaanden 14 weken lang in hun
tuinen de vogels te voeren, op soortnaam te brengen en daarvan de aantallen
(maximale groepsgrootte in één waarneming) op de verzamellijst te noteren. 
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. 

De tellingen vonden plaats gedurende de drie wintermaanden: december 2019,
januari en februari 2020. De resultaten van de winter 2019-2020 zijn
gepubliceerd in de Grauwe Gans van augustus van het verslagjaar (jrg. 36, nr. 2)
en op de website.

De ontwikkelingen in de afgelopen 29 wintertellingen zijn voor de op de
verzamellijst vermelde 26 basissoorten per soort voor Almere in een grafiek
uitgewerkt en op de website geplaatst. Door meerdere deelnemers zijn op de
verzamellijsten extra soorten bijgeschreven, waarbij die soms ook in tekst nog
nader zijn toegelicht. Van deze opvallende waarnemingen kon in de publicatie in
de Grauwe Gans dankbaar gebruik worden gemaakt.

In het decembernummer van 2020 is weer een oproep gedaan om met dit
project mee te doen. Door het wegvallen van de webmaster konden de
benodigde formulieren niet op de website worden geactualiseerd. Deze zijn
daarop aan alle tellers van de afgelopen winter rechtstreeks toegestuurd.

Vogelringgroep
Sinds 2007 wordt vogelringonderzoek uitgevoerd in de ecologische
verbindingszone langs de Oostvaardersdijk ter hoogte van Almere-De Vaart. Met
dit ringwerk dragen we bij aan een aantal landelijke monitoringprojecten van het
Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek. De twee belangrijkste zijn het
ConstantEffortProject (CES) en Zoonose-surveillance (ZS). Met het CES-project
 worden gegevens verzameld waarmee achterhaald kan worden waarom
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vogelpopulaties toe- of afnemen. Het ZS-project (mede in samenwerking met de 
Erasmus Universiteit) richt zich op het achterhalen van de rol die trekvogels
spelen in de overdracht van ziektemakers. Dat deze rol reëel is, bleek toen in
2020 bij Haarzuilens door een partner-onderzoeksgroep een Grasmus positief op
Westnijlvirus werd getest. Vervolgens werden ook muggen met het virus
gevangen en later bleek dat ook mensen het virus daar onder de leden hadden. 

Het zoonose-onderzoek is in 2020 uitgebreid met het bemonsteren van muggen
(in samenwerking met Universiteit Leiden en de WHO in het kader van het
OneHealthPact).

De bemensing is in  2020 verder afgenomen. De belangrijkste mutatie was de
emigratie van één van onze ringers naar Spanje. Gelukkig dient zich (spaarzaam
maar gestaag) ook wel een nieuwe garde aan. Dat is ook wel nodig, gezien de
klimmende leeftijd van de vergunninghouders. Door deze afname in de
bemensing zagen we ons genoodzaakt om de vangopstelling eind van het jaar
fors te gaan beperken. Er is met man en macht en met hulp van de
terreinbeheerder gewerkt aan een nieuwe opstelling, met minder netten op een
beperkter oppervlakte. Dit zal ongetwijfeld minder vangsten gaan opleveren,
maar het is nu wel beter met een klein team te bemensen. Bovendien speelde dit
jaar ook al de beperkingen die vanwege de Coronapandemie werden opgelegd.
Hierdoor was lange tijd maar een beperkt aantal mensen op de ringplek
toegestaan. Door de beperkte bezetting en de corona-maatregelen kon minder
vaak en meestal met een minimale vangopstelling worden gewerkt.

 Dit jaar zijn er 2164 vangsten geregistreerd (een absoluut laagterecord, maar
dus veroorzaakt door de vanginspanning), verdeeld over 43 soorten. Onze
gegevens geven inzicht in zowel landelijke als lokale-regionale
populatieontwikkelingen. Zo zien we heel fraai de enorme groei die de Cetti’s
Zanger in Nederland doormaakt. In 2014 was dit nog een erg zeldzame soort,  in
2020 registreerden we 133 vangsten en ging er geen vangdag voorbij zónder een
Cetti’s Zanger op de ringlijst. Ook de Goudvink lijkt met een opmars bezig al is
dit vooral een lokaal fenomeen. De soort heeft zich recent in het
wilgen-braammoeras van Flevoland gevestigd. Ook van lokale aard is de
drastische achteruitgang van de Baardman. In 2020 slechts zes vangsten, waar
200-500 vangsten gebruikelijk zijn. Dit is een (naar verwachting tijdelijk) gevolg
van de beheersmaatregelen in de Oostvaardersplassen. 

Ronduit spectaculair was de vangst van een  Waaierstaart, een soort uit het
Middellandse Zeegebied, die in onze streken erg zeldzaam is. Het was pas de
derde keer dat de soort in Nederland werd vastgesteld en de eerste keer dat er
één in Nederland geringd kon worden. 

Almere, januari 2022 

Piet Molenaar, Huub Langkemper,
voorzitter penningmeester

10



Jaarverslag 2020

Resultaten rekening 2020

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland

Baten credit

Post Omschrijving Begroot

2020

Werkelijk

2020

Toelichting

9000 Inkomsten donaties 7.000,00 8.305,90

4005/9005 Inkomsten niet gedeclareerde

reiskosten

0 0

9010 Inkomsten Flevokijkers 800 448,45

9020 Inkomsten Bosbende 880 0

9040 Inkomsten wadden begeleiding 0 0

9050 Inkomsten waddenweekend 3.040,00 0

9100 Inkomsten Cursus 2.400,00 120

9200 Inkomsten Natuurfotografie 0 16

9420 Inkomsten 35 jarig jubileum 0 750 Sponsering

9490 Inkomsten Rente 100 0

Saldo Baten 14.220,00 9.640,35
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Lasten debet

Post Omschrijving Begroot

2020

Werkelijk

2020

toelichting

4000 Bestuurskosten 180 162,26

4002 Begrotingsruimte 0 441,86

4003 Donateurspas 364

4005 Reiskosten 0

4010 Bankkosten 250 237,09

4015 Administratiekosten/ overige 125 45,45

4020 Abonnementen/ lidmaatschappen 200 317,17

4040 Scholen project 200 127,71

4060 Inventaris kleine aanschaf 100 794,99 Aanschaf Laptop

4090 Overige organisatiekosten 100 115,09

4095 Activiteiten commissie lezingen 300 200

4100 Promotiemateriaal en PR 235 242

4110 Grauwe Gans 2.750,00 3.541,44

4120 Website 200 420,2

4200 Kosten Flevokijkers 800 448,45

4201 Kosten Bosbende 880

4205 Kosten Waddenweekend 3.490,00 123

4206 Kosten Jeugd gezamenlijk

4301 Kosten ringen CES RAS 250 160,01

4302 Kosten ringen niet CES 50 0

4305 Kosten Zwanenwerkgroep 500 0

4309 Kosten Ringwerk overig 100 0

4400 Kosten Broedvogels/Nestkasten 50 0

4401 Kosten Natuurfotografie 250 98,98

4403 Kosten Cursus 800 201,97

4500 Kosten Bescherming 100 0

4800 Kosten vrijwilligersdag 500 807,45

4850 Kosten 35 jarig jubileum 0 1.000,03

9998 Niet inbare bedragen 0

12



Jaarverslag 2020

Saldo lasten 12.410,00 9.849,15

Baten 14.220,00 9.640,35

Lasten 12.410,00 9.849,15

Saldo 1.810,00 -208,8
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Balans 2020

Stichting Vogel- en Natuurwacht Flevoland

BALANSPOSTEN Debet

Post Naam rekening werkelijk 2020

1100 ASN Bank spaarrekening 36.000,00

1110 ING Spaarrekening* 500,00

1120 ING Bank Rekening courant 5.445,41

1310 te Inkomstenpost S&N 0,00

3960 waarde voorraad Inventaris incl. kleding 2.186,33

Totaal debet zijde balans 44.131,74
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BALANSPOSTEN Credit

Post Naam rekening werkelijk 2020

500 Eigen Vermogen 2.701,58

501 Continuïteitsreserve 10.000,00

Bestemmingsreserves:

504 Vrijwilligersdag 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

1900 Nagekomen declaraties 0,00

2060 Vooruit Inkomsten donatie volgend boekjaar 4.667,00

2070 Vooruit Inkomsten Bosbende 240,00

2075 Vooruit Inkomsten Flevokijkers 31,55

2090 Vooruit Inkomsten Waddenweekend 240,00

2080 Vooruit Inkomsten subsidies 2.560,00

Totaal debetzijde balans 44.131,74

Totaal creditzijde balans 44.340,54

Resultaat =/- -208,80
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