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Van de redactie
Dit jaarverslag ziet er wat anders uit dan u gewend 
bent. Er staan geen foto’s in en alle verslagen van 
de diverse activiteiten zijn korter en zakelijker ge-
formuleerd. Het heeft alles te maken met de bezui-
nigen die ook het jaarverslag treffen. De omslag is 
voor de herkenbaarheid hetzelfde gebleven.
Het bestuur heeft deze beslissing met pijn in het 
hart moeten nemen, maar wenst u toch veel lees-
plezier toe. 

Het is een enerverend jaar geweest voor 
de vereniging. Allereerst was daar de 
verbouwing van het vogelasiel, dat na 
lang sparen en nog langer wachten op 
toestemming van de gemeente, aan de 
Heliotrooplaan gevestigd kon blijven. Op 
23 mei opende burgemeester Van Aartsen 
- als beschermheer van het asiel - het pand 
officieel. Alhoewel de verbouwing zeer 
voorspoedig en binnen de planning ver-
liep, kwamen er nog wel enkele bezwaren 
van omwonenden binnen. De voornaam-
ste reden voor bezwaar is de dierentuin-
lucht die zomers uit de buitenvolières 
komt. Daar moet de bodem gesaneerd 
worden, een project waar we eind 2015 
mee gestart zijn. De bosbodem wordt 
omgeruild voor grof grind, dat veel beter 
schoon te houden is. De bezwaarprocedu-
res kostten veel tijd vanwege het schrijven 
van verweren en het bijwonen van zittin-
gen ter zake. Uiteindelijk liep het met een 
sisser af en werden de bezwaren als niet 
ter zake doende voor de bouwvergunning 
aangemerkt.
Renovatie vond ook plaats in drie vogel-
rustgebieden. Marlot, Henk van Dongen 
en de André van der Laantuin raakten hun 
overdaad aan bomen en struiken kwijt, 
deels door gecontroleerde kap, maar deels 
ook door een zomerstorm die bijna alle 
populieren in de André van der Laantuin 
omver blies. De opruimbeurt duurde tot 
in 2016 voort. De uitvoering van de be-
heerplannen voor de vogelrust gebieden 
ligt daarmee echter meteen op planning. 
In Marlot leverde de gemeente gratis 
nieuwe beplanting. Ook in Paroussia 
(Wassenaar) waaiden bomen om die bos 
en hekwerk vernielden. Het is nog maar 
de vraag of we daar het vogelrustgebied 
kunnen behouden, mede gezien het vele 
achterstallig onderhoud in het bos.

Jubileumjaar
In 2015 bestond de HVB 90 jaar en daar 
hebben we op 4 oktober tijdens een succes-
vol Vogelfestival groots aandacht aan be-
steed. De uitkomst van het jubileumboek 
duurt wat langer; research en schrijfwerk 
zijn klaar, maar de speurtocht naar his-
torische foto’s kost heel veel tijd. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie 2016 is een preview 
gepresenteerd van pagina’s die al gereed 
zijn. Ter gelegenheid van het jubileumjaar 
is ook verenigingsblad De Wulp gedeelte-
lijk in kleur verschenen. Een luxe die uit-
eindelijk toch te duur blijkt. In 2016 moet 
De Wulp weer bezuinigen naar een zwart/
wit uitgave. Digitaal kan het blad echter 
wel in kleur verschijnen.

Bestuursactiviteiten
Het voltallige bestuur heeft in 2015 twaalf 
keer vergaderd terwijl het dagelijks be-
stuur ook nog een keer of vijf afzonderlijk 
bijeen is geweest om de actualiteit te be-
spreken. Er was bijna dagelijks telefonisch 
en email-contact. De digitale nieuwsbrief 
Ganzenveer is 13 keer uitgekomen. Er zijn 
twee ALV’s georganiseerd. De HVB is al-
tijd al een intensieve club geweest, maar 
2015 spande de kroon wat betreft be-
stuurswerk.

Bezuinigingen
Vanwege een begrotingstekort van 
160.000 euro kreeg het bestuur op de 
ALV van april 2015 de opdracht om het 
financiële beleid eens goed tegen het licht 
te houden. Dat leidde tot noodzakelijke 
bezuinigingen waarbij de uitgaven van 
het verenigingsdeel van de HVB niet meer 
mochten zijn dan er aan inkomsten bin-
nenkomen. Geen dankbare klus voor 
het bestuur. Na intern overleg met de 
verschillende commissies is er toch een 
sluitende begroting uitgekomen, waarbij 
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flink gesneden moest worden in extra’s 
en vrijwilligersvergoedingen. Op de ALV 
werd tevens besloten tot een contributie-
verhoging van 12,50 naar 15,- euro.
De begroting van het asiel is niet sluitend 
te krijgen zonder inkomsten uit erfstellin-
gen en legaten. Die onzekere inkomsten-
bron is sinds twee jaar aan het opdrogen 
waardoor de kosten voor het asiel nu uit 
de financiële reserves moeten worden be-
taald. De opdracht is derhalve om fondsen 
te werven voor de exploitatie van het asiel. 
Om de kosten naar beneden te brengen, 
moest er eind 2015 noodgedwongen gere-
organiseerd worden in het personeelsbe-
stand. De functie van facilitair beheerder 
kwam per 1 december te vervallen. Een 
onplezierige beslissing die zowel bij de 
asielvrijwilligers als bij de leden van de 
HVB grote emoties teweeg bracht. 

Successen asiel
Afgelopen jaar zijn er in het asiel grote suc-
cessen geboekt op het terrein van moeilijk 
in leven te houden vogels. Gierzwaluwen 
krijgen nu eiwitrijk voedsel van wasmot-
ten en krekels. Een licht menu dat over-
eenkomt met hun eten dat ze zelf uit de 
lucht halen. De verzwakte vogels komen 
dagelijks grammen aan en moeten voor 
ze worden vrijgelaten zelfs weer afval-
len om energiek te kunnen wegvliegen. 
Verfomfaaide kraaien en meeuwen krij-
gen nieuwe veren geïmplanteerd als hun 
eigen vleugel- of staartveren versleten zijn. 
De jonge zwanen worden opgevangen in 
het ganzenparadijs om verder te revalide-
ren en vele spalken zijn aangebracht om 
gebroken pootjes en vleugels weer te hel-
pen genezen. Het duo Sharon Lexmond en 
Lizzy Looijestijn is nu bezig om een aantal 
vaste vrijwilligers op te leiden tot assistent 
vogelverzorger. Het bestuur is eind 2015 
gestart met een speciaal beleidsplan voor 
het asiel. Ook in 2015 zijn er weer ca 7000 
vogels opgevangen.

Fondsenwerving
De verwachting op een bijdrage uit de 
Postcode Loterij vervloog eind januari 
2015 toen bekend werd dat de miljoenen 
uit dit goede doelenfonds voor het groot-
ste deel naar het Haringvlietproject van 
Natuurmonumenten gingen. De speci-
aal opgerichte koepelorganisatie BvVN 
waarin alle Nederlandse vogelasiels ver-
tegenwoordigd zijn, heeft in september 
jl. een nieuwe aanvraag ingediend. We 
hopen in 2016 wel in de prijzen te vallen. 
Een aanvraag bij het waterschap Delfland 
voor een bijdrage in de kosten van botu-
lismeslachtoffers heeft nog geen reactie 
opgeleverd. Het educatieproject voor het 
asiel met een aanvraag bij de gemeente 
voor 20.000 euro werd in augustus on-
terecht afgewezen. In 2016 komt er een 
nieuwe kans. De drie aanvragen bij De 
Groene Motor t.w.v. 6.000 euro werden wel 
gehonoreerd en konden direct worden in-
gezet voor uitvoering van werkzaamheden 
bij Veldwerk en Asiel. Tom Loorij verwierf 
twee giften om zijn MUS-rapportage kos-
tendekkend uit te geven en de aanvraag 
bij het Prins Bernhard Cultuurfonds werd 
gehonoreerd met 2.500 euro voor de uit-
gave van het jubileumboek. Aan het eind 
van het jaar kwamen er toch nog twee erf-
stellingen binnen.

Nestkasten
In de herfst zijn de ad-hoc timmerlieden 
Frederik Hoogerhoud en Ruud van der 
Waard zes weken lang in de Boomkruiper 
bezig geweest met het timmeren van 
duurzame nestkasten. De hele houtvoor-
raad werd omgezet in wel 60 kasten voor 
verschillende vogelsoorten. Daarbij waren 
de bosuilkasten met stip favoriet. In veel 
vogelrustgebieden werden de oude kasten 
vervangen door nieuwe exemplaren.

Ornithologische adviezen
Het bestuur heeft zich in 2015 ook bezig-

gehouden met tilduivenhouders die zich 
teweer stelden tegen de aanwezigheid van 
broedkasten voor slechtvalken. Tevens 
is de gemeente voorgelicht over mitige-
rende maatregelen voor een te verplaatsen 
boomvalknest en is er ornithologisch be-
middeld in de discussie over huismussen 
en torenvalken die elkaar in het anten-
nepark zouden dwarszitten. Het voorstel 
om de overlast door halsbandparkieten 
te verijdelen middels het nevelen met een 
onschadelijke maar bittere vloeistof op de 
bomen waar de vogels plachten te slapen, 
is door de gemeente Den Haag in dank 
aanvaard en succesvol uitgevoerd. Verder 
heeft het bestuur aangifte gedaan van il-
legale jacht op houtsnippen op het grond-
gebied van Landgoed Duivenvoorde. Wim 
Kooij heeft in 2014 en 2015 in landgoed 
Oosterbeek een BMP-telling gedaan om 
aan te tonen dat de renovatie van het land-
goed ten koste is gegaan van zeker 30 % 
van de broedgevallen. Dit wordt nog ver-
werkt in een advies om ecologisch herstel 
van broedgelegenheid te bewerkstelligen.

Jeugdbeleid
De energie die het bestuur gestoken heeft 
in het opzetten van een nieuwe zelfstan-
dige jeugdgroep is helaas verdampt omdat 
de ingehuurde coördinator niet voldeed 
aan de verwachtingen. Het project startte 
tijdens de opening van het asiel en ging ter 
ziele na de eerste excursie begin juni. Zo’n 
project vereist 100 % inzet en die werd vol-
strekt niet gegeven. Het bestuur betreurt 
het dat er bij de keus van de inhuurkracht 
een inschattingsfout is gemaakt. De kan-
didaat in kwestie bleek niet geschikt voor 
de opdracht. Tijdens het vogelfestival is 
een nieuwe start gemaakt om het jeugdbe-
leid toch vorm en inhoud te geven. Foeke 
Zeilstra en Wim Kooij schreven een jeugd-
manifest om samen met de gemeente in te 
zetten op een jonge doelgroep tussen de 9 
en 13 jaar. Er wordt gestreefd naar excur-
sies met schoolklassen waarbij het de be-
doeling is de kinderen te laten kennisma-
ken met vogelbeleving in de stad. Wordt 
vervolgd in 2016.

Adri Remeeus (voorzitter) en 
Aletta de Ruiter (secretaris)

Financiën
Op het moment van het ter perse gaan van 
het Jaarverslag van de vereniging over het 
jaar 2015 zijn de financiële gegevens over 
2015 en de begroting voor 2016 nog niet 
gereed voor publicatie. 
Leden van de vereniging kunnen het finan-
ciële jaarverslag en de begroting opvragen 
door (bij voorkeur) een e-mail te zenden 
aan info@haagsevogels.nl of te bellen met 

ondergetekende (070 352 2940) waarna 
deze, nadat de conceptjaarstukken door 
het bestuur en de Kascommissie zijn be-
sproken, zullen worden toegezonden. 

Uiteraard zijn de jaarstukken ook op de 
Algemene Ledenvergadering beschikbaar.

Rob de Jong, administrateur
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Aanwezig: 48 leden, incl. bestuur. 
Verhinderd is bestuurslid Wim Kooij.

Afwezig mk: Marijke Dhondt, Hetty Mos, 
Nastja Duijsters, Frank Kooper, Aenne 
Jaarsveld.

Opening
Voorzitter Frederik Hoogerhoud opent 
de vergadering om 20.03 uur.

Voorzitter heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Er zijn vele bekenden, maar ook 
een paar onbekende gezichten. Speciaal 
welkom voor de Gouden Wulpdragers en 
de twee Ereleden, die in dit geval beiden 
achter de bestuurstafel zitten.

Verslag ALV 14 april 2014
Op een klein verschil in interpretatie na 
van Loes Jalink wordt het verslag zonder 
aanmerkingen goedgekeurd. Met grote 
dank aan de secretaris.

Verslag extra ALV 1 september 2014
Loes Jalink vraagt nog uitleg over de 
gang van zaken rond de oprichting van 
de Overkoepelende Stichting voor alle 
Nederlandse Vogelopvangcentra. Secre-
taris legt uit dat deze stichting in het leven 
is geroepen om in aanmerking te komen 
voor fondswerving van bijvoorbeeld de 
Postcode Loterij en andere nationale fond-
sen. Het zag er lange tijd hoopgevend uit, 
helaas visten we achter het net. Verslag ak-
koord, met dank aan de secretaris.

Bespreking jaarverslag 2014
Algemeen jaaroverzicht 2014
Aan de vermelde zaken moet toegevoegd 

worden dat er afgelopen jaar 10 keer de 
digitale nieuwsbrief “Ganzenveer” is uit-
gestuurd naar ca. 90 actieve leden en be-
langstellenden met in totaal 49 nieuwsbe-
richten over actuele bestuurszaken. 

Ledenadministratie
Loes Jalink vraagt waarom het aantal do-
nateurs van het asiel niet vermeld is. Rob 
de Jong geeft aan dat het er ongeveer 250 
zijn, maar dat het exacte aantal bepaald 
wordt door het actuele aantal gevers. Er 
wordt één keer per jaar een bedelbrief uit-
gedaan naar ca. 400 adressen. 

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud legt uit dat de in-
formatietelefoon momenteel ook dienst 
doet om de algemene vragen van het 
Vogelasiel weg te vangen. Dat werkt zeer 
ontlastend voor het asiel.

Kwartaalblad De Wulp
Aletta de Ruiter vraagt de aanwezigen 
hoe de kleurendruk van de laatste Wulp 
bevalt. Er waren zeer weinig spontane  
reacties. Veel leden vinden de kleuren-
druk vanzelfsprekend, maar ook velen 
vinden het onzin om daarvoor meer kos-
ten te maken. 
Loes Jalink vraagt wat het extra kost. De 
secretaris legt uit dat het jubileumjaar 
aanleiding was om 1000 euro extra uit 
te trekken om het blad half in kleur en 
zwart/wit uit te geven. Voorlopig is het 
een tijdelijke proef.

Website Haagsevogels.nl
Een kleine enquête in de zaal brengt 
aan het licht dat slechts weinig van de 

aanwezigen de website raadplegen. Bert 
Regensburg laat weten dat hij alleen 
van de pagina “waarnemingen” gebruik 
maakt. Slechts drie mensen weten dat er 
voor het verloop van de asielverbouwing 
een dagboek is bijgehouden. De secretaris 
laat weten dat de website van het asiel in-
middels ook is verhuisd naar de webhos-
ter van Haagsevogels. De vormgeving is 
gelijk aan de site van de HVB.

Commissie Publiciteit
Loes Jalink laat weten dat de commis-
sie nog steeds op zoek is naar extra 
mensen. Helaas heeft het intensieve PR-
programma voor de wijken geen nieuwe 
leden opgeleverd.

Jeugdcommissie
Aletta de Ruiter geeft uitleg over alle po-
gingen om een jeugdgroep op te richten. 
Het project staat nu even op een mager 
pitje, maar er worden nieuwe pogin-
gen ondernomen door Joske Wardenaar 
die als zzp’er een begeleidingstraject op 
poten probeert te zetten. De resultaten 
zijn nog mager.

Festivalcommissie
Adri Remeeus geeft een update van de 
stand van zaken. De commissie is enthou-
siast en maakt grote stappen. De locatie 
in het Haagse Bos en de samenwerking 
met SBB biedt grote mogelijkheden.

CEL
Henk Wardenaar meldt dat alles naar 
wens verloopt.

Vogelasiel De Wulp
Frits IJzendoorn geeft een verslag van de 
verbouwing. Het is allemaal prima ver-
lopen. Aannemer Lammertink had toch 
met stip de goedkoopste offerte. Hij is 
binnen de prijs gebleven en heeft zelfs 
extra activiteiten ondernomen om het 

asiel te sponsoren. Op 2 april is de op-
levering geweest, waarbij ook Regio TV 
InfoThuis opnames heeft gemaakt. Frits 
heeft de opzichterij van het hele verbouw-
proces begeleid en dat heeft hij met veel 
plezier gedaan. Warm applaus voor Frits.
Voorzitter Frederik Hoogerhoud laat 
weten dat er na de oplevering nog een 
aantal afwerkingen in eigen beheer wor-
den gedaan. Hij prijst facilitair beheerder 
Ruud van der Waard voor zijn inspannin-
gen m.b.t. de aanleg van de pompen in de 
natte bassinruimte. Ruud krijgt applaus. 
Op zaterdag 23 mei komt burgemeester 
Van Aartsen het gebouw officieel in ge-
bruik nemen. 

Commissie Veldwerk
Boudewijn Schreiner meldt dat de reno-
vatie van vogelrustgebied Marlot gereed is 
en er nieuwe aanplant is gezet. Veldwerk 
is dringend op zoek naar een nieuwe no-
tuliste en iemand die de catering wil ver-
zorgen tijdens de werkdagen.

Commissie Inventarisatierapport
Aletta de Ruiter laat weten dat het voor-
liggende IR waarschijnlijk het laatste in 
deze vorm is. Om de dalende kwaliteit 
weer op te krikken zullen er nieuwe im-
pulsen worden gegeven door middel van 
kennisuitwisseling en samenwerking. 
Adri Remeeus en Wim Kooij gaan de pro-
blematiek rond het rapport in kaart bren-
gen. Samen met de commissie Veldwerk 
zal de huidige stand van zaken goed ge-
analyseerd worden. Uit de zaal komt de 
vraag of de inventarisatiegegevens van 
2015 dan nog wel worden gepubliceerd. 
Aletta laat weten dat het niet de bedoe-
ling is om gegevens verloren te laten gaan. 
Maar het is nog niet zeker of het rapport 
in zijn huidige vorm zal blijven bestaan.

Project ringen ooievaars
Caroline Walta zegt dat het ook dit voor-

Verslag Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 22 april 2015 
De Stal, Volkstuinvereniging Eigen Arbeid, Zijdeweg 60 Wassenaar
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jaar weer druk is met de nesten. In totaal 
zijn het er 15, waarbij ook andere gebie-
den in Den Haag en omstreken worden 
gekoloniseerd. Caroline doet een oproep 
voor hulp voor gebruik van een hoogwer-
ker voor het ooievaarsproject.

MIC
Voorzitter Frederik had tien jaar geleden 
niet durven dromen dat er zo’n inten-
sieve uitbreiding zou plaatsvinden op het 
gebied van vogelbescherming binnen de 
vereniging. Hij roemt vooral Martin van 
de Reep als beste vogelbeschermer van de 
club. Martin gaat zelfstandig op stap om 
projecten voor stadsvogels als huismus 
en gierzwaluw met succes te promoten 
en van de grond te krijgen. Pleitbezorger 
Martin krijgt een groot applaus.
Mettje Oosterhuis vraagt hoe het met de 
spreeuwen in de stad gaat. De achteruit-
gang heeft ook te maken met nestgelegen-
heid weet Martin: ook de spreeuw heeft te 
lijden van het dichtplakken van alle kieren 
in huizen. Spreeuwen maken nu op som-
mige plekken probleemloos gebruik van 
de nestplekken van gierzwaluwen voordat 
de gierzwaluwen terugkomen.
Frederik geeft uitleg over het probleem 
van de tilduivenhouders met betrekking 
tot de in hun ogen ongewenste aanwezig-
heid van de slechtvalk in de stad. De HVB 
gaat opnieuw voorlichting geven aan de 
duivenhouders om te kijken of we de 
storm een beetje kunnen luwen.
Bert Regensburg meldt dat er nog een 
derde partij is die een broedkast voor 
slechtvalken heeft opgehangen aan de 
kerk aan de Laan van Meerdervoort. Daar 
wordt momenteel over onderhandeld. 
Frederik adviseert om degenen die de 
slechtvalken volgen bij de gesprekken te 
betrekken.

Externe overleggen
Voorzitter houdt een kort resumé over 

het belang van overleggen met o.a. de ge-
meente Den Haag en andere overheden. 
De lijst van bijgewoonde overleggen is 
indrukwekkend en zegt genoeg over de 
betrokkenheid van de HVB bij externe 
zaken.

Contactpersoon Vogelbescherming Nederland
Tom Loorij schetst in het kort het beeld 
dat ook al in het verslag staat.

Project MUS (Meetnet Urbane Soorten)
Tom Loorij meldt dat 56 postcodegebie-
den met veel enthousiasme geïnventari-
seerd worden. Ook door niet-HVB-ers. 
Desondanks kan hij nog steeds nieuwe 
tellers gebruiken. 

Resultaten beleidsplan 2009-2014
Het beleidsplan loopt dit jaar ten einde. 
Het bestuur kijkt met voldoening terug 
op de behaalde resultaten. De meeste pro-
jecten zijn afgerond. Loes Jalink merkt 
op dat bij het punt Regulier Overleg 
Randgemeenten alleen Leidschendam-
Voorburg als resultaat wordt opgevoerd. 
Voorzitter legt uit dat hier extra aandacht 
naar is uitgegaan, maar dat er met de an-
dere gemeenten ook goed overleg is.

Financieel verslag 2014
Het financieel jaarverslag spreekt voor 
zich. De jaarrekening is over het alge-
meen netjes binnen de begroting geble-
ven. Extra uitgaven zijn gemaakt voor de 
boomkap van grote bomen in vogelrust-
gebied Marlot en een nieuw dak voor De 
Boomkruiper. 
De legaten waarvan we erg afhankelijk 
zijn, blijken de laatste jaren op te drogen. 
We hebben daar weinig invloed op. We 
kunnen de Haagse notarissen vragen ons 
Goede Doel aan te bevelen in de belang-
stelling van mensen die hun erfenis kwijt 
willen.
Veronica van Berkel vraagt waarom op 

de balans één post is gemaakt van de drie 
afzonderlijke reserveringen voor de ver-
bouw asiel. Rob legt uit dat op de ALV 
van 1 september 2014 besloten is tot één 
post continuïteitsreserve. Veronica wil 
bijvoorbeeld personeelslasten laten oor-
merken. Nu lijkt het een pot om uit te 
graaien. Rob zal haar opmerkingen over 
een uitsplitsing meenemen.
Op een desbetreffende vraag van Loes 
Jalink meldt Rob dat we extra kosten had-
den om het dak van de Boomkruiper te 
vernieuwen.

Verslag Kascommissie
Dick Pescott leest het verslag van de 
Kascommissie voor. De Kascommissie 
heeft geen onregelmatigheden in de 
boekhouding ontdekt en stelt de verga-
dering voor om het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële be-
leid. Decharge volgt bij acclamatie.

Benoeming nieuwe kascommissie
Frits IJzendoorn is door zijn laatste ter-
mijn heen. Er moet een nieuw reservelid 
worden benoemd. Niemand wil zich op-
geven. Aletta stelt voor om Peter Huisman 
te vragen. 

Benoeming nieuwe voorzitter
Frederik introduceert Adri Remeeus als 
nieuwe voorzitter. De zaal applaudisseert 
en neemt Adri bij acclamatie aan. Adri 
krijgt de hamer uitgereikt en een eigen 
cadeautje van Frederik, 250 nieuwe visi-
tekaartjes. Een dankwoord aan Frederik 
wordt bewaard tot de ceremonie na de 
vergadering.
Adri spreekt een woord van dank uit 
voor het vertrouwen in hem gesteld. Hij 
heeft al een jaar in het bestuur meege-
draaid en een goede indruk gekregen van 
de werkzaamheden en proeft een uitste-
kende sfeer binnen dit bestuur van oude 
rotten in het vak. Hij ontvouwt enkele 

nieuwe plannen voor het komende jaar. 
Er is een kwaliteitsimpuls nodig voor het 
Inventarisatierapport.
De financiële huishouding is een punt 
van zorg en zal zo snel mogelijk moeten 
worden heringericht.
Het bestuur wil op enig moment met de 
leden van gedachten wisselen over de toe-
komst van de HVB; het bestuur beraadt 
zich thans over een effectieve aanpak 
daarvan.
Hij kondigt ook een voorstel tot contri-
butieverhoging aan van € 12,50 naar € 
15,00 en geeft daarvoor enkele redenen. 
Uit voorwerk van Tom Loorij blijkt dat 
het huidige bedrag verhoudingsgewijze 
laag is. Veronica vindt dat dit voorstel pas 
bij de begroting kan worden behandeld. 
Dick Pescott is het wel met het voorstel 
eens, maar denkt dat de winst van een 
contributieverhoging peanuts is vergele-
ken met de werkelijke kostendekking. 

Begroting 2015
Rob geeft aan dat de vereniging in het 
verleden heeft geleefd bij de gratie van 
erfstellingen en legaten. Het uitgavenpa-
troon is tot op heden gebaseerd op een 
hoog eigen vermogen. Als de legaten blij-
ven wegvallen dan zijn we binnen korte 
tijd door het geld heen. Er zal dus moe-
ten worden bezuinigd. In 2014 is er ten 
opzichte van de begroting al 74.000 euro 
minder uitgegeven dan er begroot is.
We zijn ons er zeer van bewust dat de in-
komsten erg achterblijven bij de uitga-
ven. Hij is het met Dick Pescott eens dat 
de contributieverhoging het begrotings-
tekort niet zal oplossen. De contributie-
verhoging is desondanks zeer nodig.
Veronica van Berkel dankt Rob voor het 
verslag. Het is zorgelijk dat de reserves 
zo snel opdrogen. Zij vindt eigenlijk dat 
er nu al een aangepaste begroting zou 
moeten zijn, maar begrijpt ook dat het 
jaar reeds vergevorderd is en dat de asiel-
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verbouwing veel energie gekost heeft en 
daardoor zelfs nog geen financieel eind-
overzicht geeft. Ze vindt wel dat de lang-
lopende verplichtingen benoemd moeten 
worden. Frits IJzendoorn wil de vergade-
ring geruststellen en verteld dat er in het 
verleden ook wel dipjes zijn geweest in de 
erfstellingen. Dat is altijd weer goed ge-
komen.
Aletta de Ruiter waarschuwt dat we dit 
begrotingstekort wel degelijk heel serieus 
moeten nemen. De uitgaven waren in het 
verleden veel minder dan nu. Omdat het 
budget toereikend was is er de laatste vijf 
jaar een steeds hogere begroting toege-
kend. 
Rob Brotherhood vindt dat een lage con-
tributie reden is voor leden om lid te blij-
ven. Zodra je hem verhoogt lopen er leden 
weg. Voorzitter Adri Remeeus brengt het 
voorstel van de contributieverhoging 
in stemming. Bij handopsteking is een 
meerderheid akkoord met een verhoging 
van € 2,50 per 1-1-2016.
Ook de begroting wordt door de ALV ge-
accepteerd. Er zijn drie tegenstemmers en 
drie onthoudingen.

Verslag Asielverbouwing
Het punt verbouwing vogelasiel is al uit-
gebreid aan bod geweest en kunnen we 
overslaan.

Stand van zaken Jubileum vogelfestival
Adri Remeeus geeft uitleg over de vorde-

ringen van de organisatie van het festival. 
De invulling van het programma ligt op 
schema. Hij doet een oproep voor helpers 
die op de dag zelf de handen uit de mou-
wen willen steken.

Rondvraag
Loes Jalink: Is er een schema van aftreden 
voor het bestuur gemaakt ? Het kan niet 
zo zijn dat het hele bestuur straks tegelijk 
aftreedt. Adri belooft om daar in het aan-
komende jaar aandacht aan te besteden.

Na afloop van het officiële gedeelte is 
er tijd voor het afscheid van scheidend 
voorzitter Frederik Hoogerhoud. Adri 
Remeeus neemt de taak van ceremonie-
meester op zich en schetst in een uitge-
breide speech van 3 A4-tjes de historie 
van Frederik binnen de HVB. 

Ter afscheid biedt hij hem een collage 
aan met afscheidswens. Frederik gaat het 
iets rustiger aan doen, maar blijft wel nog 
twee jaar binnen het bestuur functione-
ren als adviseur en vicevoorzitter.

Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 
uur en dankt Eigen Arbeid voor de gebo-
den accommodatie en verzorging.

Daarna is er een hapje en drankje voor 
alle aanwezigen. Met dank aan de secre-
taris die dit keer de hapjes verzorgd heeft. 

Aanwezig: 33 leden inclusief voltallig be-
stuur.

Afwezig mk. Erik Evers, Kees Fokkens, 
Rob de Jong, Willy Joolen, Dick Pescott, 
Nicolette Rab, Marina de Ru, André 
Saanen, André Smit

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Hij 
memoreert het heugelijke feit dat de ver-
eniging weer meer dan 1000 leden telt en 
dat daarmee de negatieve spiraal doorbro-
ken is.

Agenda
Voorzitter Adri Remeeus somt de agenda 
op. Deze buitengewone ALV is uitdrukke-
lijk bedoeld om de leden op de hoogte te 
brengen van de bezuinigingen die moeten 
worden doorgevoerd. Adri geeft aan dat 
hij de agenda van de vergadering strikt 
wil naleven. Hij vindt het jammer dat er 
binnen de vereniging emotionele discus-
sies worden gevoerd die niet op feiten zijn 
gebaseerd. Hij spreekt de verwachting uit 
dat de presentatie van vanavond veel on-
duidelijkheid en onrust zal wegnemen en 
roept op tot een goede discussie die, met 
wederzijds begrip en respect, op een con-
structieve wijze gevoerd wordt.

Ingezonden stukken
Er is een ingekomen brief van Henk van 
de Schoor, vrijwilliger vogelasiel De Wulp.
Voorzitter leest de brief voor, maar het 
geluid is slecht en de meeste toehoorders 
hebben het niet goed kunnen verstaan. 
Henk van der Schoor leest daarop zonder 
microfoon zijn eigen brief opnieuw voor. 

Voorzitter leest het antwoord van het be-
stuur voor. Omdat de brief inhoudelijk 
niet bijdraagt aan het onderwerp bezuini-
gingen, laten we het bij het voorlezen van 
beide standpunten.

Presentatie bezuinigingsvoorstel
Wim Kooij (penningmeester) start de 
presentatie en geeft van tevoren aan dat 
ook het bestuur het betreurt dat er vanaf 
heden noodzakelijk bezuinigd moet wor-
den. Dat doet pijn voor allen die zich al 
sinds jaar en dag inspannen om de ver-
eniging te helpen exploiteren. Dat die be-
zuinigingen ook een reorganisatie binnen 
het personeelsbestand van het asiel nood-
zakelijk maken, is eveneens een vervelend 
maar onvermijdelijk gevolg.
De tendens van de inkomsten is de afge-
lopen 5 jaar dalende. We zijn voor de in-
komsten afhankelijk van giften, erfstel-
lingen en legaten. Daarnaast moeten we 
ons realiseren dat het asiel inmiddels een 
bedrijf is en ook als een bedrijf gerund 
moet worden. 
De continuïteit van de vereniging en het 
asiel mogen niet in gevaar worden ge-
bracht.
De noodzaak van de verbouwing stond 
buiten kijf. Het achterstallig onderhoud 
van het oude gebouw was groot, waar-
door er een onhoudbare en onveilige 
werksituatie was ontstaan. Het oude ge-
bouw gaf ook veel stankoverlast voor de 
buurt. Imagoverbetering is erg belangrijk 
en daar doen we ons uiterste best voor. De 
verbouwing is gelukkig wel binnen de be-
groting gebleven. 

Verslag extra Algemene Ledenvergadering 
Woensdag 18 november 2015 
De Stal, Volkstuinvereniging Eigen Arbeid, Zijdeweg 60 Wassenaar
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Vragen uit de zaal
Veronica van Berkel vraagt welk educatie-
project is afgekeurd. Aletta de Ruiter vertelt 
over de subsidiechallenge van de gemeente t.w.v. 
20.000,- euro, waarbij we door een misverstand 
niet aan de randvoorwaarden leken te vol-
doen en het project daardoor werd afgekeurd. 
Volgend jaar is er een nieuwe kans.
Henk Wardenaar: “Kloppen de cijfers in 
de presentatie met de cijfers uit het over-
zicht ?”
Dat blijkt inderdaad het geval. Zelfs na de be-
zuinigingen blijft er toch nog een flink begro-
tingstekort. Zonder bezuinigingen zal de ver-
eniging echter al binnen 4 jaar door de reserves 
heen zijn.
Veronica van Berkel: “Er is eerder gemeld 
dat Ruud in de toekomst zou kunnen wor-
den ingezet voor eenderde PR, eenderde 
facilitair, en eenderde educatief. Waarom 
is hier nu van afgeweken?” Antwoord: Nu de 
middelen ontbreken zullen de ambities moeten 
worden bijgesteld. Er is eenvoudig geen geld om 
het zo in te richten.
Eduard Opperman: “De vereniging zou 
ook kunnen overwegen om De Wulp digi-
taal rond te sturen. Dat scheelt veel druk-
kosten.” Wim Kooij antwoordt: Daar zouden 
we een voorzet voor kunnen geven. Maar be-
denk wel dat er veel ouderen zijn die op dit mo-
ment nog een papieren versie willen hebben en 
zelfs geen digitale mogelijkheden hebben.
We zouden twee typen lidmaatschappen kunnen 
uitwerken en daarmee de oplage verminderen.
Idde Lammers meldt: Het verschil tussen 
een oplage van 1000 en 800 maakt niks uit 
in kosten.
Peter Leijenaar: “ Als de drukkosten van 
de Wulp kunnen worden geschrapt, dan is 
dat een drastische bezuiniging.” Wim Kooij 
belooft dit uit te zoeken.
Ton Haase: “In september 2014 hebben 
we nog te horen gekregen dat de vereni-
ging met het huidige uitgavenpatroon 
nog 5 à 6 jaar vooruit kan.” Wim Kooij ant-
woordt: “Als we op dezelfde voet doorgaan, dan 

zijn we van nu binnen 4 jaar door het budget 
heen”. 
Frits IJzendoorn: “We hadden Ruud heel 
hard nodig tot en met de verbouwing. 
Maar we kunnen hem niet meer betalen 
en dat is niet anders. Er is bij de verbou-
wing geen cent uitgegeven aan luxe. Die 
dakopbouw is geen luxe en heeft ook niet 
heel veel meer gekost.”
Harriet Kolber wil niet aan de orde stel-
len of de verbouw van het asiel wel of niet 
nodig was, maar ze had graag van tevoren 
gehoord dat Ruud ontslagen zou worden. 
Ze vindt de timing van het ontslag erg 
ongelukkig gekozen zo vlak voor het ju-
bileumfestival. Wim Kooij antwoordt dat het 
personeelsbeleid onder de verantwoording van 
de werkgever valt en dat is het bestuur. Om de 
privacy van de werknemers niet in het geding 
te brengen, worden zulke zaken niet in de ALV 
besproken. De timing is een keuze van het mo-
ment en de omstandigheden.
Henk van de Schoor (asielvrijwilliger) 
vindt de presentatie zeer amateuristisch. 
Er is nog steeds ruim € 100.000,- tekort. 
Hij meent dat er nog heel veel werk blijft 
liggen voor een facilitair medewerker. 
Het asiel is nog lang niet af. Wim Kooij 
antwoordt dat er juist vanwege hogere kosten 
voor is gekozen om sommige extra zaken in het 
asiel niet uit te voeren. Dat doet niets af aan het 
feit dat het gebouw nu goed operationeel is. Op 
de exploitatie moet nog een bezuinigingsronde 
worden losgelaten. Maar het is nu eenmaal een 
feit dat het asiel geen eigen reguliere inkomsten 
heeft en daarmee altijd afhankelijk is van bin-
nenkomende erfstellingen en legaten. Zonder 
die laatste inkomsten zal er altijd een gat op de 
begroting blijven staan. Dat was in het verleden 
ook zo.
Kitty van Hamburg (avondvrijwilliger 
asiel): “De laatste twee, drie jaar is er veel 
onrust in het asiel. We staan nu in een 
nieuw asiel waarvan de putjes niet door-
lopen. De aannemer heeft het pand niet 
goed opgeleverd. Hoe gaan we dat oplos-

sen?” Frits IJzendoorn antwoordt dat hij als 
bouwcoördinator weet van de loslatende coa-
ting. Dat is garantie. Sommige putjes liggen niet 
op afschot maar ze lopen wel goed door. Ook 
daarover komt nog contact met de aannemer. 
De aanneemsom is nog niet helemaal voldaan, 
dus we hebben een stok achter de deur om het 
te laten uitvoeren. Frits gaat contact opnemen 
met de aannemer.
Kitty van Hamburg: “Vorig jaar was er 
sprake van dat vogelverzorgster Lizzy 
Looijestijn ontslagen zou worden. Verder 
is er het laatste jaar veel onenigheid tus-
sen het personeel.” Aletta de Ruiter laat 
weten dat van dat ontslag niks waar was. 
“Het is een van de veronderstellingen die rond-
gonzen, maar die niet op waarheid berusten. 
Onenigheid tussen personeel is vervelend, daar 
probeert het bestuur in te bemiddelen”.
Eduard Opperman: Zijn er alternatieven 
geboden om toch aan het werk te blijven? 
Is er gesproken met andere asiels hoe zij 
het doen? Aletta de Ruiter legt uit dat er con-
tact is geweest met de BvVN, de overkoepelende 
stichting voor alle vogelasiels in Nederland. De 
Wulp is het enige asiel met 2,7 fte personeel. De 
meeste asiels draaien alleen op vrijwilligers of 
op een kleine professionele ondersteuning. Wij 
leven hier met drie personeelsleden op te grote 
voet. Tijdens de verbouwing was dat zeer wel-
kom, maar nu we in een nieuw pand zitten is 
er naast geldgebrek ook onvoldoende werk voor 
een fulltime facilitair beheerder. Dat zullen we 
onder ogen moeten zien. 
Wim Kooij: We zullen de ontevredenheid 
van de asielvrijwilligers ter harte nemen, 
maar we moeten de emoties ook goed in-
schatten. Veel klachten zijn ongegrond.
Eduard Opperman: Het bestuur moet 
zich realiseren dat er bij de vrijwilligers 
onvrede ontstaat en dat je zeer afhankelijk 
bent van vrijwilligers. Hij houdt een emo-
tioneel pleidooi om dit te ondersteunen. 
Peter Leijenaar vindt: “Besturen doe je 
met je oren”. Hij vindt dat het bestuur 
beter had moeten luisteren naar de asiel-

vrijwilligers. De timing van het ontslag 
is niet goed geweest. Peter denkt dat de 
vereniging afstevent op een faillissement. 
Hij roept op om vooral lid te blijven. Peter 
pleit er verder voor om in het asiel verder 
te bezuinigen. “Geen meeuwen, kraaien 
en duiven meer opnemen, daar zijn er ge-
noeg van. We kunnen niet standaard door 
met een verlies van € 100.000,-. Er moet 
een ander beleid komen voor het asiel.” 
Overigens deelt Peter wel een compliment 
uit voor de heldere financiële uiteenzet-
ting in de presentatie.

Sluiting
Voorzitter dankt alle aanwezigen voor 
hun betrokkenheid bij deze lastige be-
sluitvorming. Hij kondigt aan dat het 
bestuur in de nabije toekomst een betere 
energie uit de vereniging wil genereren 
d.m.v. een brede brainstorm waarbij alle 
leden betrokken zijn. Daar moeten we met 
zijn allen aan werken.
De vereniging moet gezamenlijk gaan 
werken aan nieuw elan. Zowel binnen het 
asiel als binnen de commissies. Vooral de 
toekomst met de jeugd heeft grote aan-
dacht. Maar het bestuur kan het niet al-
leen.
Voorzitter dankt Harry en Niesje Staas 
van De Stal voor hun goede zorgen en 
gastvrijheid.

Nog voor de hamer valt, vraagt Ton Haase 
een laatste woord: Hij heeft nog steeds een 
gevoel van onvrede. De manier van het 
ontslag vindt hij niet deugen. Daarom eist 
hij van de bestuursleden dat ze persoon-
lijk toegeven dat de wijze van ontslag niet 
de schoonheidsprijs verdient. Aletta de 
Ruiter en Frederik Hoogerhoud stemmen 
hier niet mee in: “Een ontslag verdient 
nooit een schoonheidsprijs, maar de pro-
cedure is uiterst zorgvuldig en correct ver-
lopen en heeft de volledige instemming 
van het UWV. Het is onzin om het bestuur 
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daar een knieval voor te laten maken”.
Ton Haase gaat niet akkoord met deze 
weigering en brengt een motie in stem-
ming waarin de ALV wordt gevraagd in 
te stemmen met zijn conclusie dat het 

bestuur onzorgvuldig heeft gehandeld 
m.b.t. het ontslag. Na voorlezing weigert 
het bestuur deze motie in behandeling te 
nemen. De inhoud is niet gemotiveerd en 
daarom niet ontvankelijk.

Ingekomen berichten 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nieuwsbrieven  95  92  97  106  114 99

Persberichten  30  32  43  48  35  31 

Vragen  110  114  68  78  69  106 

Ter informatie  205  180  228  250  210  255  

Totaal  440  418  436  482  428  491

Enkele belangrijke onderwerpen waren: 
de Jubileum Fotowedstrijd, meeuwen-
overlast in Scheveningen, tilduivenhou-
ders vs slechtvalken, halsbandparkieten 
met “nummerbord”, Pallas’ boszanger in 

Voorburg en de plannen van Den Haag om 
één groot “Internationaal Park” te maken.

Loes Loorij
In tegenstelling van wat eerder leek heb-
ben wij ook in ons jubileumjaar de da-
lende tendens in het aantal leden niet 
kunnen doorbreken, alle ontplooide acti-
viteiten ten spijt. Positief is natuurlijk dat 
wij 40 nieuwe leden konden begroeten. 
Daartegenover staat helaas een verlies van 
49 leden door opzegging of overlijden. 
Netto hebben we dus toch 9 leden minder 
dan een jaar geleden. Er waren 3 nieuwe 
jeugdleden en er haakte er één af.
Per 1 januari 2016 is het stokje van de le-
denadministratie door Muriel Kommer 
overgenomen van Ingrid Megens die 
dit negen jaar lang met plezier trouw en 
nauwgezet verzorgd heeft.

Tom Loorij

Stand van zaken per 31-12-2015

Gewone leden       895

Familieleden         25

Lid voor het leven         28

Ereleden           2

Totaal       950

Ledenadministratie
Overzicht ledenbestand afgelopen jaren

 Jaar Volwassenen Jeugdleden

2000       1341       12

2001       1347       14

2002       1312       14

2003       1192       11

2004       1190       19

2005       1132       19

2006       1112       24

2007       1085       23

2008       1064       23

2009       1054       31  

2010       1014       30

2011       1034       31

2012       1032       32

2013         993       11

2014         959       10

2015         950       12

Gezien de inhoud en het aantal meldingen 
blijkt de informatietelefoon een waardevol 
communicatiemiddel in onze vereniging 
te zijn. Vragen over het vogelasiel zijn een 
ontlasting voor de asieltelefoon. 
In het voorjaar gaat het hoofdzakelijk over 
al dan niet fitte jonge meeuwen die het vei-
lige dak hebben verwisseld voor de straat 
of smalle voortuintjes. Goede nummer 
twee zijn de jonge merels en roodborsten 
die een paar dagen op de grond worden 
gevoerd door de ouders. Extreme vragen 
zaten er ook bij, in twee gevallen werd de 
HVB gevraagd een kauwenkolonie weg te 
halen uit een woonhuis, de bewoners had-
den last van het geritsel en gebabbel van 
kauwtjes. Ondanks alle ingebrachte infor-
matie dat het wettelijk gezien niet zo een-
voudig lag, werd de loodgieter gebeld om 
de kauwtjes weg te halen. 

Informatietelefoon
In de zomer is het vrij rustig: verzoeken 
om informatie van bedrijven, de pers, po-
litiek en ambtenaren voerden de boven-
toon. Ook kwamen er meldingen binnen 
van nieuwe leden. Problemen met dolende 
ganzen en gewonde zwanen spelen het 
hele jaar door. 
In de herfst stromen soms de meest 
vreemde meldingen binnen van versufte 
en onderkoelde houtsnippen. Zo hoorde 
een mevrouw al drie dagen geritsel in de 
schoorsteen van een dier en wilde ze met 
behulp van de schoorsteenveger het dier 
proberen eruit te jagen. Op mijn advies om 
met behulp van de schoorsteenveger de 
onverlaat er beneden uit te krijgen, kwam 
er uiteindelijk een enigszins bestofte en 
verfrommelde houtsnip tevoorschijn!

Frederik Hoogerhoud

Postmaster
Sinds de instelling van deze functie in 
2004 is het aantal binnengekomen berich-
ten nog nooit zo hoog geweest, nl. 491. 
De meeste waren louter informatief. Veel 
van de vragen konden zelf beantwoord 

worden, andere werden doorgespeeld naar 
leden van de vereniging die meer expertise 
hadden op het gebied van de vraag.
Hierna een samenvatting van de aard van 
de berichten:

Verenigingsblad De Wulp
In 2015 verschenen 4 afleveringen, elk van 
32 bladzijden. Aan kopij was geen gebrek. 
Dit jaar werd het binnenwerk voor de helft 
in kleur uitgevoerd. Het augustusnummer 

was zelfs in full color. Vanwege de noodza-
kelijke bezuinigingen zal in 2016 De Wulp 
weer in zwart-wit verschijnen. In het au-
gustusnummer werd in het middenkatern 
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een flyer voor het Vogelfestival op 4 okto-
ber opgenomen. Dit nummer verscheen 14 
dagen later dan gebruikelijk opdat de aan-
kondiging van het festival niet vanwege 
vakanties aan de aandacht zou ontsnap-
pen. Het novembernummer verscheen ca. 
14 dagen vroeger om de leden ruim van te 
voren te attenderen op de extra Algemene 
Ledenvergadering van 18 november. Beide 
zaken overigens in goed overleg met de 
drukker.

Beide redactieleden hebben beurtelings 
de eindredactie verzorgd hetgeen liep als 
een geoliede machine met dank aan Loes 

Loorij als corrector en Germaine Pasmans 
voor de lay-out.
Eén van de adverteerders is afgehaakt, 
maar daarvoor is een nieuwe adverteerder 
aangetrokken. Caroline Walta, Frederik 
Hoogerhoud, Boudewijn Schreiner en 
Marco Simonis leverden foto’s voor de 
omslag. De achterzijde werd verzorgd 
door Aletta de Ruiter. Voor de eerste twee 
afleveringen waren er foto’s van Bert 
Hoogerhoud, voor de laatste twee werd in-
gespeeld op de opening van het Vogelasiel 
De Wulp en het Vogelfestival, waarbij ge-
bruik werd gemaakt van foto’s van diverse  
fotografen.

In 2014 is de website voorzien van een 
nieuwe lay-out en moderne toevoegin-
gen. Dit kwam in 2015 direct goed van 
pas: voor de wedstrijd ter gelegenheid 
van ons Jubileumjaar kon iedereen zelf 
eenvoudig zijn/haar foto’s uploaden. Na 
een controle door een moderator, waren 
de afbeeldingen te zien op de website. 

Website
Op www.haagsevogels.nl is veel informatie 
te vinden over onze vereniging en zijn di-
verse publicaties te downloaden. De pa-
gina’s met de excursies, lezingen en een 
pdf van kwartaalblad De Wulp waren al-
tijd actueel. Door gebrek aan tijd, schiet 
het plaatsen van nieuwsberichten er soms 
bij in. 

Leuk om te weten:

✔	zo’n 220 unieke personen bekeken de 
website

✔	het bezoek duurde gemiddeld een uur 

Website haagsevogels.nl en Facebook
en dat is in deze moderne tijd best lang

✔	er was een piek aan bezoekers rond het 
Haags Vogelfestival van 4 oktober

✔	naast de homepage, werd de pagina 
met de waarnemingen het meest be-
zocht

✔	het document dat het meest werd ge-
download is de pdf van het Jaarverslag.

Met dank aan onze websitehoster Gijs 
Fijn van Draat!

Facebook
Om het Jubileumjaar ook op Facebook 
onder de aandacht te brengen, heeft 
Marco Simonis eind mei een pagina op-
gericht. “Haagse Vogelvrienden” heeft 
momenteel 118 lezers. Hier werd vooral 
veel onderling vogelnieuws gedeeld, 
waarvoor onze website niet geschikt en 
bedoeld is. De Facebookpagina blijft be-
staan en vormt een mooie aanvulling op 
onze publiciteit.

Aletta de Ruiter en Caroline Walta

Excursies
De ooievaarstelling in Marlot op 10 janu-
ari waarmee het seizoen zou beginnen, viel 
letterlijk in het - water. Door de heftige 
stortregens was er geen ooievaar te beken-
nen. Gelukkig lieten zij zich wel op 28 juni 
zien op de excursie naar het nest bij Molen 
de Vlieger in Voorburg.
- Op 28 februari was er een excursie in het 
Vogelrustgebied Ockenburgh door Hetty 
Mos voor 20 belangstellenden. Na een 
korte inleiding gaf Hetty uitleg over de 
manier van beheer en wees ze op bijzon-
dere plekken in het terrein. 
- Tijdens de Nationale Vogelweek in mei 
zijn er 7 excursies gegeven door leden van 
de HVB in diverse gebieden in Den Haag 
en Leidschendam.

Lezingen in de wijk
- Op 6 mei is er in de Vruchtenbuurt een 
excursie naar de Bosjes van Pex gehouden 
onder leiding van Floris de Boer en Dick 
Pescott. De deelnemers hadden zich na 
de lezing in 2014 al hiervoor aangemeld. 
Ondanks een harde wind, zijn er nog een 
flink aantal vogels gezien en gehoord. 
- Op 11 mei is in Scheveningen tijdens een 
lunchbijeenkomst van Stichting Welzijn 
Scheveningen een lezing gehouden over 
vogels in de wijk en is er verteld over het 
werk van de Haagse Vogelbescherming.
- Op 14 september werd op een bijeen-

Commissie Publiciteit (PR)
komst in het Veurs Lyceum in Leidschen-
dam georganiseerd door Groei en Bloei, 
een lezing gegeven. Velen bleken zeer 
geïnteresseerd om meer te horen over  
“vogels in de tuin”.

Verkoop kraam
Met de verkoopkraam heeft de PR-cie 
gestaan op 3 maart in het Museon bij de  
lezing van Monique van den Broek over 
het “Geheim Vogeldagboek” en verder op 
de lezingavonden van de vereniging en bij 
de Vogelherkenningscursus in het voor-
jaar.

Knutselen met kinderen
Bij diverse gelegenheden hebben kinde-
ren aan allerlei knutselactiviteiten kun-
nen deelnemen: in Meijendel in septem-
ber bij de Natuurfeestdag, in november 
in de Haagse Hogeschool bij het Natuur- 
en Techniek spektakel en bij de open 
dag van de Kinderboerderij Landzicht in 
Leidschenveen. 

En uiteraard was de commissie PR actief 
bij de voorbereidingen van de viering van 
het 90-jarig bestaan van de HVB in het 
Haagse Bos en op de dag zelf met een in-
formatie- en verkoopkraam en een knut-
selkraam speciaal voor kinderen.

Loes Jalink

Festivalcommissie (ad hoc)
Op 29 oktober 2014 vond de eerste ver-
gadering plaats van de festivalcommis-
sie, die als taak had de organisatie van 
een vogelfestival vanwege het 90-jarig be-
staan van de Haagse Vogelbescherming 
in 2015, alsmede de daarmee verband 

houdende uitgave van het jubileumboek. 
De commissie bestond uit Rob ter Ellen, 
Wim Kooij, Frank Kooper, Marco Simonis, 
Caroline Walta en Foeke Zeilstra, onder 
voorzitterschap van Adri Remeeus. Later 
sloten Veronica van Berkel, Loes Jalink en 
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Het aantal deelnemers bij een excursie va-
rieerde van 15 tot 20 personen.

Meerdaagse excursies
Er zijn dit jaar twee meerdaagse excursies 
georganiseerd.

Van 3 tot met 9 mei is een reis met 12 deelne-
mers naar het Elbegebied in Duitsland ge-
maakt onder leiding van Henk Wardenaar 
en Jan Pietersen. Vanuit Gartow werd in 
de schitterende natuur met uiterwaarden, 
weilanden en bossen een groot aantal vo-
gels waargenomen.
Van 7 tot en met 9 augustus is een lang 
weekend in Groningen verzorgd met 20 
deelnemers onder leiding van Ton Haase. 
Vanuit Siddeburen werden diverse gebie-
den in Groningen en ook in Drenthe be-
zocht. De grauwe kiekendief heeft daar 
speciale aandacht gekregen.

Vroege vogelwandelingen in april
In het Westduinpark zijn op de donder-
dagochtenden in april weer de vroege vo-
gelwandelingen gehouden onder leiding 
van Ton Haase. Er is steeds een grote op-
komst bij deze excursies.

Vogelherkenningscursus
In het voorjaar heeft Eduard Opperman 

een vogelherkenningscursus gegeven met 
veel deelnemers. Na drie lesavonden werd 
een ochtendexcursie gehouden.
Voor de cursus in het najaar bleken er he-
laas onvoldoende aanmeldingen te zijn en 
deze cursus is niet doorgegaan.

Lezingen
In het Benoordenhuis zijn dit jaar weer 
6 lezingen georganiseerd door Maarten 
Souverijn.
- in januari een lezing over Florida, USA, 

door Cor Visser en Pieter van der Luit.
- in februari een lezing door Hans 

Overduin hoe het fotograferen van vo-
gels verbeterd kan worden.

- in maart een lezing door Jack Folkers 
over Belize.

- in september sprak Maarten Kleinwee 
over meeuwen op het strand, herkenning 
en herkomst.

- in oktober een lezing door Martijn 
Verdoes over Californië.

- in november een lezing over Bulgarije 
door Eduard Opperman. Ook liet hij 
vliegbeelden van veel verschillende vo-
gels zien. Door technische problemen 
kon de geplande lezing over Portugal 
toen helaas geen doorgang vinden.

Henk Wardenaar en Renée Lankhorst

Harriet Kolber zich bij deze commissie aan. 
De commissie had in totaal elf verga-
deringen nodig om de inhoud en de 
organisatie van het festival rond te krij-
gen. Daarnaast werd er veel in ad hoc 
groepjes (als fotografie, catering, inzet 
vrijwilligers e.d.) gewerkt en was er 
sprake van zeer intensief e-mail verkeer. 
Vooral de logistiek vroeg veel tijd. Hoe 
alles qua timing exact in elkaar te passen 
om te voorkómen dat leveranciers elkaar 
letterlijk in de wielen rijden. En dan was er 
nog die grote onzekerheid: het weer. Maar 
de weergoden waren ons gunstig gezind. 
De 4de oktober was een fijne en zonnige 
herfstdag.
Het festival was in één woord geslaagd 
en was een aaneenschakeling van hoogte-
punten. Eén van de hoogtepunten was de 
aanwezigheid van wethouder Ingrid van 

Engelshoven, die bereid was ons jeugdma-
nifest in ontvangst te nemen. De lezingen 
en excursies trokken veel belangstelling en 
dat geldt ook voor de kraampjes.
Door ziekte van één van de scribenten liep 
de geplande presentatie van het jubileum-
boek helaas zoveel vertraging op dat hij 
niet kon plaatsvinden verschuift dat naar 
2016. 
De prettige en doelgerichte samenwerking 
binnen de commissie en een prima team-
geest heeft het succes van het festival in 
hoge mate bepaald.
Dankzij de geweldige inzet van de com-
missieleden maar ook van alle andere vrij-
willigers die bij de organisatie betrokken 
waren, is de dag een fantastisch geslaagd 
evenement geworden.

Adri Remeeus

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
De CEL heeft dit jaar in ongewijzigde  
samenstelling vijf keer vergaderd.

Dag(deel)excursies
Er zijn dit jaar 31 excursies georganiseerd, 
waarvan 16 dagexcursies en 15 dagdeel-
excursies. 11 excursies waren buiten de 
provincie Zuid-Holland.

De excursies die in de winter zijn gehou-
den hebben als bestemming gehad: de 
Hoeksche Waard, de Zeeuwse en Zuid-
Hollandse Delta, Willeskop in de Lopiker-
waard, de Hollandse Biesbosch, het landje 
van boer Geijsel en polder Ronde Hoep. 
Ook was er een verrassingstocht.
In het voorjaar werden bezocht: de 
Brouwersdam en plan Tureluur, Kijf-
hoek en Bierlap, Tiengemeten, de Berken-
woudse Driehoek in de Krimpenerwaard, 
Meijendel (nachtegalenexcursie), de 

Groe ne Jonker, de Zouweboezem, Oost-
vaarders plassen, Polder Poelgeest en varen 
door ‘t Joppe, vanuit Noorden varen door 
de Nieuwkoopse plassen.
We begonnen de zomer met een verras-
singsfietstocht en hebben een deel van het 
Trekvogelpad gelopen. De Amsterdamse 
Waterleidingduinen werden bezocht en de 
Vogelplas Starrevaart. Ook werd deelgeno-
men aan trektellen op De Vulkaan in het 
Westduinpark.
In het najaar waren er excursies naar de 
Zeeuwse Delta, de pier van IJmuiden, 
de Reeuwijkse Plassen, Texel, de Ken-
ne  mer  duinen, Berkheide, de Aal keet -
buitenpolder en Rietputten bij Vlaar-
dingen, de Amsterdamse Water leiding-
duinen, het zuidelijk havenhoofd en de 
binnenhaven van Scheveningen.
Het jaar werd na Kerst afgesloten met het 
traditionele rondje Zuid-Holland.

Vogelasiel De Wulp 
Voor de Wulp is het een enerverend jaar 
geweest. In januari was de verbouwing in 
volle gang. De sloop van het oude pand 
was net klaar en de aannemer begon met 
opbouwen van een geheel nieuw bin-
nenwerk. Half maart was dat gereed. 
Gedurende de verbouw werd de vogelop-
vang gerund vanuit twee portocabins en 
een aantal buitenvolières. Dat was krap en 
sommige vogels moesten worden doorge-

plaatst naar een ander vogelasiel. Hulde 
aan alle medewerkers die in deze zeer 
krappe situatie het bedrijf toch draaiende 
hebben gehouden. Begin januari was de 
ophokplicht van de vogelgriep, die eind 
2014 heerste, net achter de rug en moch-
ten er weer dieren worden opgenomen en 
vrijgelaten. Het virus zat redelijk dicht-
bij in Zoeterwoude, dus ook bij de Wulp 
moest zeer secuur met de aanwijzingen 
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van het ministerie worden omgegaan. We 
hebben geen besmette vogels in de opvang 
gehad.
Vanaf 2 april kon het nieuwe gebouw in 
gebruik worden genomen. Een inhuizing 
met hindernissen want de oude inven-
taris was vaak te aftands om opnieuw te 
gebruiken. Ter plekke werd nieuw meu-
bilair getimmerd, met dank aan Frederik 
Hoogerhoud die zijn hand niet omdraaide 
voor ontwerp en uitvoering van de nieuwe 
intakebalie en ander meubilair. 
Alles uit de opslagcontainers was vies en 
moest eerst worden schoongemaakt voor 
het naar binnen kon. Met dank aan alle 
vrijwilligers die hierbij geholpen hebben. 
Gelukkig was het drie weken mooi weer. 
Op 23 mei werd het asiel officieel geopend 
door burgemeester Van Aartsen. Met 4 
personeelsleden (2,7 fte) is het vogelasiel 
een echt bedrijf geworden. Helaas bleek 
die bezetting aan het eind van het jaar te 
duur voor de vereniging en moest er in-
gekrompen worden. We moesten daarom 
noodgedwongen afscheid nemen van fa-
cilitair beheerder Ruud van der Waard. 
Andere tegenvaller was de antislipvloer te 
ruw blijkt voor zwemvliespoten. Eenden, 
ganzen en zwanen krijgen schuurplek-
ken onder hun voeten die gaan ontste-
ken. Na aanschaf van rubbermatten is dit 
probleem opgelost. Voor veel vrijwilligers 
was het nieuwe pand wel even wennen 
vanwege de totaal andere inrichting.
 
Wat gebeurde er nog meer in dit drukke 
jaar?
•	Er is een minidocumentaire van de 

verbouwing gemaakt door Regio-TV 
InfoThuis

•	Asielvrijwilligers kregen speciaal lid-
maatschap van HVB aangeboden

•	De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit kwam controleren of de wet-
telijke voorschriften correct werden na-
geleefd. Dat was dik in orde

•	Er waren 15 werkoverleggen met het per-
soneel

•	De website van het asiel is vernieuwd en 
de vrijwilligersnieuwsbrief 5 keer uitge-
stuurd

•	De Facebookpagina van het asiel krijgt 
wekelijks een posting

•	Er is een goedkopere leverancier van 
voeding en strooisel gevonden

•	Er zijn twee bodems van buitenvolières 
gesaneerd

•	De nieuwe duivenhokken zijn duur-
zaam en demontabel op maat gemaakt

•	De voedselopslag is centraal in het pand 
ingericht

•	Er zijn inpandig geen muizen en uitpan-
dig bijna geen ratten meer

•	Er is een grote roofvogel-uitwenvolière 
gemaakt, met dank aan Ruud en Ap 
Mos

•	De aannemer heeft tafels, bureau’s, kas-
ten en een extra keukenblok gratis gele-
verd

•	Er zijn twee bezwaarprocedures met suc-
ces verdedigd

•	Er zijn een speciale donateursdag en ver-
schillende open dagen gehouden 

•	35 van de 40 binnengebrachte jonge gier-
zwaluwen zijn succesvol grootgebracht

•	Er is een plan van aanpak voor een edu-
catieprogramma geschreven

•	De jonge zwanen kregen een betere uit-
wenlocatie

•	Voor het eerst een draaihals binnenge-
kregen, geringd en weer vrijgelaten

•	Olieslachtoffers zijn begin 2015 we-
gens ruimtegebrek overgebracht naar 
Middelburg

•	Er zijn weer ca 6500 vogels + enkele egels 
en vleermuizen opgevangen

•	En er is ontzettend hard gewerkt door 
personeel en 56 vrijwilligers.

Zeer veel dank hiervoor.

Aletta de Ruiter

De commissie bestaat uit 5 personen. De 
taken van Nastja Duijsters die in 2014 de 
commissie heeft verlaten zijn overgeno-
men door Jaap Zoet (catering en notulen) 
en Dick Pescott (ARBO-zaken).

Vogelwachters en telgebieden 
Bovenop de ongeveer 50 tellers zijn dit 
jaar zes aspirant-vogelwachters voor “het 
echie” begonnen met inventariseren.    
Het jaarlijks door de Commissie georga-
niseerde vogelwachteruitje bestond uit 
een excursie op de fiets onder leiding van 
Martin van de Reep. De leerzame tocht 
voerde ons langs een aantal door hem 
ontworpen vogelbeschermingprojecten 
voor de huismus en de gierzwaluw die 
hij in overleg met woningbouwverenigin-
gen heeft kunnen realiseren. De lunch 
werd genuttigd in PuuRR aan de Vliet. 
Deze leuke en inspirerende dag werd af-
gesloten met een bezoekje aan Vogelplas 
Starrevaart.

Vogelrustgebieden
André van der Laantuin: De zomerstorm 
van 25 juli zorgde voor een enorme ravage. 
Ap en Hetty Mos zijn wekenlang met de 
motorzaag in de weer geweest om weer 
iets van een padenstructuur terug te bren-
gen.

Henk van Dongen Vogelrustgebied: Door 
dezelfde storm viel een es waarvan de 
wortels door graafwerkzaamheden waren 
beschadigd op het hek. Het beschadigde 
tussenstuk werd in opdracht van de ge-
meente vervangen.
Op de Landelijke Natuurwerkdag is een 
actieve groep vrijwilligers ingezet in het 
gebied. Onder leiding van de beheerder 

Commissie Veldwerk
en enkele vogelwachters werd een aantal 
klussen onder handen genomen. 

Gravin van Bylandt Vogelrustgebied: De 
stormschade aan het hekwerk kon door 
de beheerders worden hersteld. 

Dokter Abraham Schierbeektuin: Het in 
verval geraakte werkhuisje heeft een op-
knapbeurt gekregen. 

Paroussia: Veel stormschade en een onze-
kere toekomst vanwege de plannen van de 
gemeente Wassenaar om het hekwerk per-
manent te verwijderen. Het voortbestaan 
van het reservaat zal afhangen van de uit-
komst van het overleg met de gemeente 
Wassenaar. 

Uit bezuinigingsoverwegingen is er in het 
najaar geen nieuw plantmateriaal besteld. 
In de toekomst zal hiervoor een beroep op 
de gemeente gedaan worden.

Vogelwachterswerkdagen
Er zijn vier werkdagen gehouden: in de 
André van der Laantuin (2 keer), in het 
Henk van Dongen Vogelrustgebied (1 
keer) en in de Dr. Abraham Schierbeektuin 
(1 keer). 

Activiteiten in het veld
Martin van de Reep heeft veelvuldig ad-
vies gegeven aan projectontwikkelaars, 
uitvoerders en gemeenten omtrent het 
inrichten en beheer van de omgeving en 
compensatie voor het verlies van nestgele-
genheid van o.a. huismussen. 

Boudewijn Schreiner
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Den Haag Marlot Offenberglaan nee geen

Den Haag Britse School ja geen

Den Haag Koekamp nee geen

Den Haag Uithof nee geen

Den Haag Manege Berestein ja 2

Voorburg Molen de Vlieger ja  3*

Leidschendam Oostvlietweg ja 3

Leidschendam Noortheylaan ja  2*

Leidschendam Kniplaan ja 2

Rijswijk Don Bosco ja  4*

Rijswijk Park te Voorde ja ?

Wassenaar Kasteel Oud ja  2*

Wassenaar Acacialaan ja  2?

Wassenaar SBB opstallen ja geen

Opsomming: Bezet: 14 Uitgevlogen jongen: 26

Totaal aantal nesten: 19 *) Geringd: 19

Toelichting 
•	er waren 5 nieuwe nesten t.o.v. 2014: 

Smaragdhorst II, Suzannaland II, 
Manege Berestein, Kniplaan en SBB 
opstallen (drie nesten betreffen waar-
schijnlijk verhuizingen van Marlot, 
Parel moerhorst en de Uithof, want die 
nestplaatsen zijn nu verlaten).

•	5 jongen zijn inmiddels overleden. 
Oorzaken zijn botsing met gebouwen of 
bedrading en verzwakking/ziekte (van 
drie jongen weten we zeker uit welk nest 
ze afkomstig waren: Molen de Vlieger, 
Smaragdhorst, Manege Berestein).

•	twee jongen zijn opgenomen geweest in 
Vogelasiel De Wulp. Beide zijn succesvol 
uitgezet, één jong is twee maanden later 
verongelukt door botsing met een tram-
bovenleiding.

•	Caroline Walta is sinds dit seizoen ook 
in het bezit van een ringcertificaat. 
Hiermee bestaat het team uit drie perso-
nen, wat het aantal te ringen jongen en 
de intensieve planning ten goede komt.

•	dankzij een oefening van Brandweer 
Haaglanden kon op twee voorheen onbe-

In 2015 kende het Inventarisatierapport 
een kleinere inhoud. De steeds verder uit-
dijende MUS-verslaggeving is niet meer in 
het IR meegenomen. De MUS-rapportage 
kon uiteindelijk apart en kostenneutraal 
worden uitgegeven dankzij twee giften.
In het IR 2014 ging het om 12 vogelrust-
gebieden die door 9 + 3 tellers zijn geïn-
ventariseerd. Sommige tellers tellen in 
twee gebieden en in enkele gebieden lopen 
meerdere tellers. Van die 12 gebieden wor-
den er 6 volgens de BMP-methode geteld 
waarvan er 3 naar Sovon zijn gestuurd. De 
overige 6 gebieden worden jaarrond geteld 
waarbij natuurlijk ook de niet-territorium-
houdende soorten meegaan in het rapport. 
Het gevolg van deze verschillen in aanpak 
is een grote pluriformiteit aan telgegevens 
die in kwaliteit behoorlijk uiteen loopt.
Voor de ‘andere gebieden’ geldt een nog 
groter verschil want we moeten constate-
ren dat er veel tijdelijke vogelsoorten wor-
den waargenomen waarvan de geoefende 
teller weet dat die soorten uiteraard wel als 
broedgeval in het gebied aanwezig horen 
te zijn. De signalering ‘tijdelijk’ is een 
veilige slag om de arm als er niet geheel 

Commissie Inventarisatierapport
volgens de richtlijnen is geïnventariseerd. 
Dan kun je immers niet clusteren en ook 
niet met zekerheid zeggen of er een terri-
torium geldig is.
De gegevens in het IR zijn dan ook een 
weergave van de telresultaten van vrijwil-
ligers en daarbij zeer uiteenlopende kwa-
liteiten aan de dag leggen. Dat is door de 
jaren heen nooit anders geweest maar de 
vraag rijst of we hier met z’n allen niet 
méér uit kunnen halen. 
Daarom willen we de aankomende jaren 
aandacht gaan schenken aan de inven-
tarisaties om meer bruikbare kwaliteit 
te genereren. Dat vraagt om een gedegen 
project met workshops en uitwisselen van 
kennis. Het is altijd waardevol om af en 
toe een frisse wind door het bos te laten 
waaien. Dat ‘bos’ zijn alle veldwerkers die 
jaar en dag vroeg uit bed springen om hun 
vogeltjes te gaan tellen. Die ‘frisse wind’ 
halen we graag binnen via een opfriscur-
sus en deskundigheid. Kijkt u ook maar 
eens kritisch mee, we horen graag wat uw 
suggesties zijn.

Aletta de Ruiter

Project ringen ooievaars

reikbare nesten worden geringd (Noort-
heylaan en Kasteel Oud Was senaar

•	in goed overleg met de HVB en met in-
achtneming van de Flora- en faunawet 
zijn er werkzaamheden uitgevoerd bij 
twee nesten. Marlot Offenberglaan: nest-
resten zijn verwijderd. Het was na 2011 
niet meer in gebruik en het risico dat de 
vermolmde resten van de schoorsteen 
zouden vallen of wegwaaien werd te 
groot. Smaragdhorst I: rookgasafvoeren 
zijn opgelengd en luchttoevoeren van 
de schoorsteen vrijgemaakt. Het bouw-
werk zorgde door de grootte en ligging 
voor storingen aan de cv-ketel. Alle werk-
zaamheden zijn ruim buiten het broed-
seizoen uitgevoerd (nov/dec 2015).

Onze dank gaat uit naar o.a. de nestei-
genaren en beheerders van gebouwen, 
Brand weer Haaglanden, ringers van VRS 
Meijendel, de expertise van Peter Waenink, 
Martin van de Reep en het advies van 
Stichting Ooievaars Research & Knowhow.

Caroline Walta

Om onderzoek te doen te doen naar de 
Haagse ooievaarspopulatie, startte de 
HVB in 2012 een project om ooievaars te 
ringen, gefinancierd en uitgevoerd vanuit 
de vereniging. Doel is meer inzicht ver-

krijgen in o.a. de grootte van de regionale 
ooievaarspopulatie, herkomst, broedsuc-
ces, foerageergebied, trekbewegingen en 
overleving.

Ooievaars seizoen 2015 bezetting nest aantal uitgevlogen jongen

Den Haag Parelmoerhorst nee geen

Den Haag Smaragdhorst I ja 4*

Den Haag Smaragdhorst II nee geen

Den Haag Suzannaland I ja 2*

Den Haag Suzannaland II ja 2*
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Milieucommissie (MIC)
fasen gerenoveerd en in gebruik genomen 
door een stichting die opgericht is door 
omwonenden.
- In het kader van het Beheerplatform 
grote groengebieden Loosduinen vonden 
overleggen plaats op 2 maart en 28 sep-
tember. Een punt van zorg was het beheer 
van het Heempark H.J. Bos. Het beheer-
plan Natura 2000 voor Ockenburgh is 
afgerond. Er waren gemiddeld 18 deelne-
mers betrokken bij dit overleg.
- Op 17 april vertegenwoordigde onder-
getekende de HVB bij de Commissie 
bezwaarschriften van de gemeente Den 
Haag. De ingebrachte bezwaren tegen de 
nieuwbouw van ons vogelasiel werden niet 
ontvankelijk verklaard omdat ze over de 
aanwezigheid van het asiel in Meer en Bos 
gingen en dat was niet ter zake. 
- Op 7 mei is er een tussendoor overleg met 
de stadsecoloog. De halsbandparkieten, de 
ooievaarspaal in Ypenburg en het conflict 
met de tilduivenhouders en de slechtval-
ken zijn onderwerp van het gesprek.
- Op 17 mei is er overleg met de politie 
Segbroek. De vertegenwoordigers van 
de tilduivenvereniging ‘Ons Belang’ en 
de valkeniers van ‘Ridders van de lucht’ 
deden hun best om escalatie van het con-

Externe overleggen

flict te voorkomen.
- Op 16 maart, 16 september en 3 no-
vember kwam het Beheerplatform West-
duinpark (incl. Wapendal en Bosjes van 
Poot) weer samen. Hot items waren de 
Natura 2000 grens aan de duinvoet en de 
toekomst van het zgn. ‘antennepark’ aan 
de Zeezwaluwstraat.
- Ter voorbereiding op het Stedelijk 
Groen overleg kwam het Groenplatform 
op 25 maart, 28 mei en 12 november bijeen. 
- Op 24 juni was ondergetekende als verte-
genwoordiger van de HVB aanwezig bij de 
ALV van de Agrarische Natuurvereniging 
Santvoorde.
- Op 18 september was er samen met 
onze secretaris een overleg met de direc-
teur van schaatsbaan De Uithof over het 
aanleggen van een vogeltuin op het talud 
van het complex.
- Op 26 maart, 18 juni, en 24 september 
waren de Stedelijke Groenoverleggen; he-
laas kon ondergetekende alleen de laatste 
keer aanwezig zijn. Met een toespraak 
van de wethouder en een feestelijk boeket 
bloemen werd afscheid genomen van dit 
belangrijke overleg. 

Frederik Hoogerhoud

De activiteiten van deze commissie waren 
verdeeld over een viertal personen. 
Den Haag zuid: Ruud van der Waard, Den 
Haag oost: Martin van de Reep, Den Haag 
west en centrum: Frederik Hoogerhoud en 
Den Haag noord: Adri Remeeus. 
Ook in de gemeente Leidschendam-
Voorburg is Martin van de Reep een waak-
hond die nauwelijks is te verbeteren.

Om met Den Haag noord te beginnen, 
hier was het afschieten van houtsnippen 
en kuifeenden in het verkeerde seizoen 
(de Horsten) een reden om bezwaar aan 
te tekenen in het kader van de Flora- en 
faunawet. De Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit heeft de aangifte doorge-
schoven naar de politie van Voorschoten. 
Het is nog even vraag of er voor de daders 
vervolging of ontslag dreigt.

Voor Den Haag centrum en zuid zijn er 
marginale berichten ingekomen die geen 
noodzaak tot ingrijpen vereisten. De ge-
meente Den Haag is inmiddels bekend met 
de Flora- en faunawet en de ‘Gedragscode’.
De huismussen in de stadstuinen van 

Duindorp hebben de volle aandacht van 
Martin en Eric Wisse de laatste ook in 
zijn functie als duinconsulent van de 
Stichting Duinbehoud. Zonder tot ver-
volging over te gaan is Martin aan de 
slag gegaan met het probleem hoe we de 
huismussen op hun plek kunnen houden. 
Twee binnentuinen aan de Zeearendstraat 
(Houtrustweg) werden door de beheer-
der wegens ernstige vervuiling geheel 
ontdaan van begroeiing. Onwetend (?) 
van het belang van deze rommelplekken 
voor de grootste populatie huismussen 
van Den Haag werd dit werk uitgevoerd. 
Het leek Martin effectiever samen te gaan 
werken met de overtreder en de bewoners. 
Het resultaat mag er zijn, beheerder en 
gemeente slaan de handen ineen om met 
een herstelplan aan de slag te gaan. De 
bewoners gaan vrijwillig aan de slag met 
het aanplanten en onderhoud. Zo werd 
een MIC-zaak omgebogen tot een PBBS-
project, Martin en Eric zijn praktische vo-
gelbeschermers. Daar zouden we er graag 
een paar meer van willen hebben. 

Frederik Hoogerhoud

In 2015 heeft ondergetekende de vertegen-
woordiging in een aantal externe overleg-
gen overgedragen aan de voorzitter, Adri 
Remeeus. Het gaat om de volgende over-
leggen:
- Stedelijk Groenoverleg
- Groenplatform
- Beheerplatform grote groengebieden 

Loos duinen
- Beheerplatform Westduinpark (incl. 

Wa pen dal en Bosjes van Poot)
Het voormalige Regulier Overleg met de 
dienst Stadsbeheer (DSB) o.a. over het be-
heer van de vogelrustgebieden is vervan-

gen door ad hoc overleg van secretaris en 
de Commissie Veldwerk over allerlei prak-
tische zaken ter plekke met de betrokken 
ambtenaren.
- Op 15 januari vond het eerste overleg 
van 2015 plaats bij ‘Pluk’, de voormalige 
kinderboerderij in Madestein. Onder 
de regie van onderzoeksbureau Arcadis 
wordt er gezocht naar een haalbaar beleid 
en beheer van het landhuis Ockenbugh en 
de directe omgeving, dit om het verval van 
dit unieke landschapselement een halt toe 
te roepen. Op 17 maart en 7 april werd het 
project afgerond. Het gebouw wordt in 

Contactpersoon Vogelbescherming Nederland (VBN)
In deze rubriek is er voor 2015 geen bij-
drage omdat er niets vermeldenswaard is 
voorgevallen. Zoals vorig jaar al vermeld 
bestaat de functie alleen nog maar op 
papier. Er is geen direct contact tussen 

de HVB en VBN en omgekeerd nodig ge-
weest. Deze rubriek zal in vervolgjaren dan 
ook niet meer in het Jaarverslag worden 
opgenomen tenzij er iets te melden valt.
Tom Loorij

Project MUS (Meetnet Urbane Soorten)
In 2015 werden 55 postcodegebieden ge-
teld, één minder dan in 2014. Dit is het 
netto resultaat van 6 vervallen gebieden 
en 5 nieuwe, die overigens in het verle-

den alle wel eens eerder geteld zijn. De 
dekkingsgraad bedroeg 69%. We konden 
6 nieuw tellers verwelkomen, waarvan 
er twee waren die na eerder gestopt te 
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zijn hun telling weer oppakten. Afscheid 
namen we van 6 tellers die om uiteenlo-
pende redenen stopten.
Er waren 5 tellers die twee gebieden voor 
hun rekening namen. Van de 50 deelne-
mende tellers waren er 11 geen lid van de 
HVB, zodat 78% door HVB-leden werd ge-
teld. Een kwart van de tellers is vrouw.
Punt van zorg is dat nog steeds te weinig 
echt stedelijke gebieden worden geteld. 
Deze situatie zal in 2016 verslechteren 
omdat enkele tellers daar hebben aange-
geven te stoppen. 
Het eindrapport over 2015 is gereed en 
werd in december naar Sovon gestuurd 
met verzoek om commentaar.
Het verslag over de tellingen in 2014 
werd op de website geplaatst en dank zij 
een financiële bijdrage van het lid Paul 
Daeleman en het Rob Goldbach Publi-
catie fonds van Sovon vogelonderzoek 

Nederland kon ook een papieren versie 
verschijnen. Vrijwel de gehele oplage kon 
worden verspreid onder de tellers om deze 
personen te stimuleren met MUS mee te 
blijven doen of werd aan belangstellende 
leden verkocht.
De tellers werd in 2015 ook weer gevraagd 
goed op de meeuwen te letten. Dat zorgde 
ervoor dat de kleine mantelmeeuw de zil-
vermeeuw op de ranglijst van meest ge-
telde soorten voorbij ging en beide soor-
ten nu na kauw en gierzwaluw de 3de en 4de 
plaats op deze lijst bezetten. Een vraag aan 
de tellers om goed uit te kijken naar huis-
mussen buiten de telpunten om, heeft en-
kele nieuwe locaties opgeleverd. 
De contacten met Sovon en de individuele 
tellers waren zoals vanouds veelvuldig en 
in goede verstandhouding.

Tom Loorij

Resultaten beleidsplan 2009-2014
Het beleidsplan 2009-2014 is met een jaar 
doorgeschoven. In 2016 is het tijd voor een 
nieuw 5-jarenplan. In 2015 is goede voort-
gang geboekt met nog lopende projecten 
en konden ook enkele projecten volledig 
worden afgerond. 
De achterpagina van Kwartaalblad De 
Wulp is weer gevuld, de PR vogelrustge-
bieden vindt nu in meer gebieden plaats, 
de beheerplannen voor vogelrustgebieden 
vorderen gestaag. Ook de uitvoering loopt 
volgens planning. De nieuwbouw van het 
asiel is gerealiseerd, er is veel aandacht be-
steed aan het asielpersoneel; punt van aan-
dacht blijft de werving van fondsen om het 
asiel ook op termijn draaiend te kunnen 
houden. De PR-lezingen in de wijken zijn 
in 2015 geïntensiveerd. De activiteiten van 
de MIC zijn in accent verschoven van con-

trole naar advies en uitvoering. Contacten 
met gemeenten en andere groene organi-
saties lopen goed en kunnen nu verdeeld 
worden over meerdere personen.
Aandachtspunt is de kwaliteitsverbetering 
van de tellingen van groene gebieden en 
de inhoud van het Inventarisatierapport; 
in 2015 is hiervoor een plan van aanpak 
gemaakt. Daarnaast is het opstellen van 
brochures over vogelsoorten die overlast 
veroorzaken nog steeds een onvervulde 
wens. 
Tot slot is er in 2015 uitgebreid aandacht 
besteed aan de opzet van een nieuwe 
jeugdgroep. Helaas zonder direct succes, 
deze actie zal met prioriteit in 2016 wor-
den opgepakt.

Tom Loorij en Aletta de Ruiter

Samenstelling Commissies per 31-12-2015

Kascommissie
Theo Hortensius
Dick Pescott 
Peter Huisman (reservelid)

Informatietelefoon
Frederik Hoogerhoud

Redactie Wulp
Tom Loorij
Loes Loorij (corrector)
Aletta de Ruiter

Websitecommissie
Aletta de Ruiter (webmaster)
Caroline Walta (webmaster)
Gijs Fijn van Draat (websitehost)
Loes Loorij (postmaster)

Commissie Publiciteit 
Loes Jalink (voorzitter)
Veronica van Berkel
Floris de Boer 
Rogier Mos
Harriet Kolber
Dick Pescott (vertegenwoordiger Cie Veldwerk)

Jeugdcommissie (in oprichting) 
Adri Remeeus
Foeke Zeilstra

Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Henk Wardenaar (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Muriel Kommer (meldpunt)
Renée Lankhorst 
Maarten Souverijn (lezingen)

Veldwerkcommissie
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Dick Pescott (PBBS)
Martin van de Reep (stadsvogelprojecten)
Peter Waenink (materiaal)
Jaap Zoet (algemene ondersteuning)

Commissie Inventarisatierapport
Frederik Hoogerhoud (inzameling tellijsten)
Wim Kooij (gegevenscontrole)
André Saanen (dataverwerking)
Aletta de Ruiter (eindredactie en lay-out)

Project ringen Ooievaars
Caroline Walta (coördinatie)

Milieucommissie (MIC)
Frederik Hoogerhoud 
Martin van de Reep
Adri Remeeus
Ruud van der Waard

Beleidsadviescommissie (BAC)
Tom Loorij
Aletta de Ruiter

Vertegenwoordigers in externe overleggen

Frederik Hoogerhoud: 
beheerplatformen Scheveningse Bosjes en Arends-
dorp/Oostduin, deskundigenoverleg gemeente 
Den Haag

Tom Loorij: 
contactpersoon VBN, MUS-project Sovon

Martin van de Reep: 
overleg DSB, idem gemeente Leidschendam-
Voorburg, kennistafel Natuurinclusief Bouwen, 
Zuid-Hollands Vogelaarsoverleg

Adri Remeeus: 
Stedelijk Groenoverleg, Groenplatform, beheer-
platformen Westduinpark en grote groengebie-
den Loosduinen

Boudewijn Schreiner: 
overleg DSB

Personeel Vogelasiel De Wulp
(belast met de vogelverzorging)
Sharon Lexmond 
Lizzy Looijestijn



Uitnodig ing 
Algemene Ledenvergadering
op donderdag 21 april 2016
Graag nodigt het bestuur u uit om de ALV 2016 bij te wonen. 
Net als vorige keer wordt deze gehouden bij VTV Eigen Arbeid 
aan de Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar.
Dit keer op een donderdagavond. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
 1. Opening

 2. Ingekomen stukken / Mededelingen
 3. Notulen ALV 22 april 2015
 4. Notulen extra ALV 18 november 2015
 5. Algemeen Jaaroverzicht 2015
 6. Jaarverslagen commissies
 7. Financieel jaarverslag 2015
 8. Verslag Kascommissie
 9. Decharge bestuur
10. Benoeming nieuwe kascommissie
11. Herverkiezing bestuursleden
12. Begroting 2016
13. Rondvraag
14. Sluiting

Na de pauze is er een presentatie van het jubileumboek ‘90 jaar HVB’.
Na afloop is het boek te koop voor € 14,95.

Het bestuur heeft een rooster van aftreden gemaakt. 

In 2016 zijn herkiesbaar: Tom Loorij Lid
 Wim Kooij Penningmeester

In 2017 is niet herkiesbaar: Frederik Hoogerhoud Vicevoorzitter

In 2017 zijn herkiesbaar: Aletta de Ruiter Secretaris
 Adri Remeeus Voorzitter

Het bestuur is op zoek naar 2 kandidaatbestuursleden die op termijn de functie van vicevoorzitter 
en 2e secretaris kunnen invullen. Het bestuur vergadert ca 12 keer per jaar. De functies vereisen 
grote interesse in de vereniging en accuraat meedenken en –doen binnen het bestuur. 
Enige bestuurservaring is een pré. 
Liefhebbers kunnen zich aanmelden via info@haagsevogels.nl. 
Gaarne een korte CV meesturen.

mailto:info@haagsevogels.nl
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