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De foto's op het omslag zijn gemaakt door Boudewijn Schreiner. Van boven naar beneden:
Foto 1 Genieten van het landschap, het weer en de vogels langs het Haringvliet.
Foto 2 Op het Haagse Vogelfestival wilden ook de kleintjes wel eens door zo’n grote telescoop kijken.
Foto 3 Vijf jonge bosuilen in Vogelasiel De Wulp.
Foto 4 Even pauzeren tijdens de werkdag in het Gravin van Bylandt Vogelrustgebied.
Foto 5 Een dagje op stap met de vogelwachters.

Algemeen jaaroverzicht 2011
Met het jaarlijks bijeenrapen van gegevens
voor het jaarverslag besef je eens temeer
dat je bezig bent met het vastleggen van
de historie van de vereniging. Het verslag
kent dan ook twee eisen: het moet lekker
leesbaar zijn en... de feiten moeten kloppen en zo compleet mogelijk zijn, want
we schrijven hier geschiedenis.
Het is een eer om een besturend steentje te mogen bijdragen aan een club die
al 86 jaar bestaat en in al die jaren een
grote groep leden weet te inspireren om
op de een of andere manier iets te doen
aan vogelbescherming. Als je dit verslag
doorleest dan valt het op hoe groot de
diversiteit aan inzet is van onze 120 vrijwilligers. Daar zijn we best trots op, want
met zoveel actieve leden is de HVB een
hele levenslustige vereniging. Alhoewel
het ledenaantal enkele decennia geleden
een veelvoud was van het huidige, staat
dat aantal omgekeerd evenredig tot de
hoeveelheid activiteiten die nu ontwikkeld worden. Dat ledenaantal is dan ook
het enige puntje van extra zorg, we moeten voortdurend aandacht geven aan de
publiciteit. Als je het verslag van de PRcommissie leest, zien we dat dat ook met
grote mate en veel enthousiasme gebeurt.
En hoera, de negatieve trend van de laatste jaren is met ingang van 2011 weer omgebogen naar een stijgende lijn. We hebben meer leden dan vorig jaar.
En wat is er verder gebeurd in 2011?
Het veldwerkhok aan de Laan van Poot
is in gebruik genomen. Een eigen ruimte
met vergaderzaal(tje), timmerwerkplaats
en opslagruimte, die we de naam ‘Boom
kruiper’ hebben gegeven. Na een grondige

opknapbeurt ziet de oude directiekeet van
de gemeente er weer pico bello uit. De
gemeente is zeer genereus geweest, want
contractueel hebben we deze locatie ‘om
niet’ in bruikleen, met gratis gebruik van
gas, licht en water. Dat zijn ouderwetse
afspraken in deze tijden van bezuiniging.
We verwachten dat we er voor de verenigingsactiviteiten steeds meer gebruik van
zullen maken.
Veel minder voortgang zit er in de plannen voor het nieuwe vogelasiel. Dat wil
zeggen, de plannen vorderen gestaag, de
tekeningen zijn helemaal klaar, de locatie
is bekend, de afspraken met de gemeente
lopen soepel, maar… de recessie speelt
ons parten. De fondswerving die in 2011
met veel energie is opgezet, levert niet de
resultaten die we gehoopt hadden. Het
bedrijfsleven houdt de hand op de knip.
De reservering die we vanuit het eigen vermogen voor de nieuwbouw hebben vastgelegd, is nauwelijks gegroeid. En geen
budget betekent ook geen nieuwbouw.
Maar we laten ons niet ontmoedigen en
gaan onverdroten door met wervingsactiviteiten. Gelukkig zit het asiel in Meer
en Bos niet direct op een schopstoel.
Alhoewel het contract eind 2012 afloopt,
zal de gemeente ons elk jaar een verlenging aanbieden.
Om nog een poosje mee te kunnen, had
het oude gebouw wel een onderhoudsbeurt nodig. Twee dakdelen bleken zeer
hard aan vernieuwing toe. Daarin hebben
we dus nog moeten investeren. De noodzaak van een vogelasiel in de stad bewijst
zich elk jaar. Hoewel 2011 een betrekkelijk rustig jaar was, zijn er toch nog 6500
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Foto: Boudewijn Schreiner

Zuid-Hollands Vogelfestival bij De Banken in ’s-Gravenzande

vogels opgevangen. Verder zijn we blij dat
de nieuwe vergunning voor het asiel op
tijd binnen is. Daarvoor was wel een aanpassing van de statuten nodig. Binnen een
vereniging is dat een hele toer, want voor
het wijzigen van statuten moest een extra
ledenvergadering uitgeschreven worden.
In oktober en november konden we gelukkig gebruik maken van de lezingavonden om dit tussentijds te organiseren.
Vanaf deze plaats willen we de CEL nog
bedanken voor de flexibele samenwerking om deze korte ALV’s tijdsruimte te
geven voorafgaand aan de lezing. De verslagen leest u op de volgende pagina’s.
Ander hoogtepunt in het jaar was het
Vogelfestival, dat in september plaatsvond. Dit keer op een andere plek. De
Banken bij ’s Gravenzande leek op voorhand een aardige locatie om vogels te
spotten, maar het weer zat een beetje
tegen en de afstand tot de stad bleek ook
een beperking voor bezoekers. Ondanks
het gezellige samenzijn in de kantine van
de plaatselijke visvereniging, moeten we
concluderen dat het deze keer geen succesvolle PR-activiteit was. Desondanks,
dank aan allen die hun steentje hebben
bijgedragen in de organisatie.
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Het jaar 2011 was een druk bestuursjaar,
waarin het bestuur elke maand bijeen is
geweest om de voortgang te bespreken
en acties voor te bereiden. De dynamische organisatie van de HVB vraagt om
een energieke aanpak en het is de kunst
om elke maand de actielijst van de vorige
vergadering af te werken alvorens er weer
nieuwe actiepunten op terecht komen.
Dat lukt niet altijd. Een hardnekkige
achterblijver is het puntje jeugdcommissie. Het basisplan (met dank aan
Tom Loorij) is klaar, maar de uitwerking
om daadwerkelijk een jeugdgroep in
het leven te roepen, wacht op extra tijd.
Want zoiets moet goed georganiseerd
en intensief begeleid worden en daar is
geschikte menskracht voor nodig. Vanaf
deze plaats doe ik graag een oproep aan
leden die daarbij zouden willen helpen.
En de rest? Dat leest u op de pagina’s
hierna…
We zien u graag op de ALV !

Frederik Hoogerhoud, voorzitter
Aletta de Ruiter, secretaris

Verslag ALV Haagse Vogelbescherming
2 mei 2011 in het Benoordenhuis
Aantal aanwezigen: 45
Achter tafel: Rogier Mos, Aletta de Ruiter, Ton Haase, Veronica van Berkel,
Afwezig m.k. Idde Lammers, Marianne Hoeing, Frederik Hoogerhoud.
Vice-voorzitter Ton Haase opent de vergadering en excuseert de afwezige bestuursleden. Voorzitter Frederik Hoogerhoud
moet helaas verstek laten gaan wegens gezondheidsproblemen. Marianne Hoeing
en Idde Lammers zijn met vakantie. De
datum van de ALV viel noodgedwongen
midden in de meivakantie.
Hartelijk welkom aan erelid Tom Loorij,
evenals alle Gouden Wulpdragers en alle
overige aanwezigen.

sen de verschillende vrijwilligers zijn er
bestanden zoekgeraakt die niet meer zijn
teruggevonden. De commissie biedt haar
excuses aan voor deze omissie. Er is lering
getrokken uit deze fout en dit jaar is er een
checklist gemaakt met een dubbelcheck.
Het bestuur zegt toe om de gegevens uit
2009 alsnog na te trekken bij de tellers.

Mededelingen
De secretaris geeft door dat er dit jaar 7
afmeldingen zijn, waaronder de drie afwezige bestuursleden. Verder hebben Gerda
Idsinga, Jan Gemmink, Adri Remeeus en
Ingrid Megens zich afgemeld voor deze
vergadering.
Er zijn geen ingekomen stukken.

Opmerkingen naar aanleiding van het
Jaarverslag 2010
Ledenadministratie
Evenals vele groene organisaties heeft de
HVB ook last van de teruglopende trend
in het ledenbestand. Caroline Walta
meldt dat er afgelopen periode dankzij
PR in de Abraham Schierbeektuin en
andere PR-activiteiten 27 nieuwe leden
zijn ingestroomd. Dat geeft de vereniging
weer goede moed.

Verslag vorige ALV
Wim Kooij vraagt waar de gemiste gegevens uit het IR 2009 zijn gebleven.
Tijdens de vorige ALV werd toegezegd
dat die alsnog aan de digitale versie van
het rapport zouden worden toegevoegd.
Bert Regensburg heeft dezelfde vraag en
doet een verzoek om de gegevens bij de
tellers op te vragen. Hij vindt het zonde
dat er een gat ontstaat in de verzamelde
telgegevens. Aletta de Ruiter geeft uitleg over het hoe en waarom. Het was het
eerste jaar dat de nieuwe commissie het
inventarisatierapport op de rails zette.
Bij het doorgeven van de bestanden tus-

Veldwerk
De commissie Veldwerk heeft sinds enige
tijd de beschikking over een eigen onderkomen aan de Laan van Poot. Het is een
oude porto-cabin van de gemeente die na
een opknapbeurt is overgedragen aan de
HVB. Hetty Mos maakt er al enige tijd gebruik van voor de productie van de nestkasten. Het gereedschap van de commissie Veldwerk ligt er opgeslagen, maar nu
het officieel is overgedragen kunnen we
de ruimte multifunctioneler gaan gebruiken. Aletta de Ruiter heeft de contractbesprekingen met de gemeente gedaan. De
grond krijgen we ‘om niet’ te huur en de
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opstal wordt voor een symbolisch bedrag
aan de HVB verkocht. Er is een contract
in de maak.
Vogelasiel De Wulp
Wim Kooij vraagt zich af of de vereniging
professionalisering van het asiel wel over
langere periode in stand kan houden. Hij
vindt de exploitatiekosten voor het asiel
met drie personeelsleden voor een vrijwilligersorganisatie wel wat zwaar. Kunnen
we dat blijven dragen?
De secretaris legt uit dat de vergunning
eisen van het ministerie vanaf 2012 veel
zwaarder worden. Er moet altijd een gekwalificeerde vogelverzorger aanwezig
zijn om de kwaliteit van de verzorging te
garanderen. Met vrijwilligers is dit niet
realiseerbaar. Afgelopen 25 jaar hebben
we kunnen rekenen op de kwaliteit van
Lily Weerdesteijn. Maar die is nu aan het
Foto: Hans Goeijenbier

Stormslachtoffer - papegaaiduiker
Foto: Hans Goeijenbier

Stormslachtoffer - noordse stormvogel
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afbouwen en van nieuwe vrijwilligers
mag je niet verwachten dat ze zonder vergoeding zoveel tijd en energie opofferen
voor het asiel. Er verandert momenteel
veel in het asiel, ook andere vrijwilligers,
die al lang werkzaam zijn in het asiel, zijn
de afgelopen tijd gestopt. Daarom is het
noodzakelijk om personeel aan te nemen.
Op dit moment is er voldoende geld en
aanlopende middelen om de nieuwe exploitatiekosten te dekken.
Wim Kooij waarschuwt dat dat waarschijnlijk niet altijd zo zal zijn en dat we
dan het risico lopen dat we niet aan de
verplichtingen kunnen blijven voldoen.
Aletta de Ruiter antwoordt dat het bestuur de verplichting heeft om actief op
zoek te gaan naar financiële middelen.
Het is geen ongebruikelijke bedrijfsvoe
ring voor een ANBI-organisatie. De
Haagse Dierenbescherming is ook afhan
kelijk van fondsenwerving en draait al
jaren met 7 beroepskrachten om het bedrijf gaande te houden. Hetzelfde geldt
voor de dierenambulances. Indien de
geldstroom stopt, is er een risico dat er
over een paar jaar weer ingekrompen
moet worden, maar daar ziet het voorlopig niet naar uit.
Wervingscommissie
Het laatste nieuws van de wervingscommissie gaat over de aftrap van fondswerving. Op 15 april jl. heeft de HVB een
donatie van 45.000,- in ontvangst genomen van de Haagse Dierenbescherming
voor de nieuwbouw van het asiel. De
Wervingscommissie bestaat uit Frits
IJzendoorn, André Smit, Hans Elders,
Idde Lammers (projectleider) en Aletta
de Ruiter. In het comité van aanbeveling
zit naast burgemeester Van Aartsen als
beschermheer ook Gert Zandsteeg, directeur van de Kamer van Koophandel,

Gert van der Houwen, directeur van de
Nederlandse Vereniging voor Managers
en zangeres Wieteke van Dort. Zij stellen
hun netwerk beschikbaar om reclame te
maken voor het asiel.
Daarnaast heeft de Haagse kunstenaar
Loek Bos belangeloos een beeldje ontworpen om in brons of kunsthars uit te
geven. De ‘winst’ van het beeldje komt
ten goede aan de fondswerving voor het
asiel. Op de website www.haagsevogels.nl
komt binnenkort een thermometer die
bijhoudt hoeveel gelden er zijn binnengekomen.
Reorganisatie financiële administratie
Theo Goedhart wil weten of het bestuur
nog heeft overwogen om een bankrekening te openen bij een bank die beter
bij onze doelstellingen aansluit, zoals
de ASN. Veronica van Berkel legt uit dat
het bestuur bij de keuze van een bank de
motivatie van een sterke bank heeft laten
prevaleren. Gezien de vele onzekerheden
met kleinere banken rond de financiële
crisis, vonden we het belangrijk dat het
geld veilig is gestald. De RABO geeft iets
minder rente, maar zal, naar verwachting,
niet omvallen.
Nieuwbouw asiel
Aletta de Ruiter legt uit dat de procedure
van de asielbouw minstens een half jaar
vertraagd is vanwege het overlijden van de
architect. Inmiddels is er een nieuwe architect aangetrokken die bereid is onder
dezelfde voorwaarden te werken als Jan
Hoebert. Het ontwerp wordt op verschillende punten nog wat bijgeslepen. Verder
is de start van de nieuwbouw afhankelijk
van de fondsenwerving. Vooralsnog is
gebleken dat het benodigde budget niet
via lening of hypotheek gefinancierd kan
worden.

Algemeen
Er zijn weinig aanmerkingen op het jaarverslag. De secretaris informeert of de
aanwezigen het wel gelezen hebben. Na
een ijverig jaknikken acht de voorzitter
het op zijn plaats om voor verschillende
activiteiten uit het jaarverslag een applausje te geven voor de inzet van de betreffende vrijwilligers. Aldus geschiedt.
Financieel verslag 2010
Veronica van Berkel geeft aan de hand
van een Powerpointpresentatie uitleg
over het gevoerde financiële beleid en de
administratieve reorganisatie. Ze spreekt
een woord van dank uit aan het adres van
Leo van Raad die zich belangeloos heeft
ingezet om de administratie van de afgelopen jaren opnieuw in te delen en de
penningmeester nu als administrateur
ondersteunt.
Mettje Oosterhuis heeft een vraag over de
rente. Het lijkt erop dat er 10% opbrengst
aan rente van de dit jaar ontvangen legaten is verkregen. Hoe kan dat in deze
karige tijden? Veronica legt uit dat dit de
berekende rente over het totale bedrag
van het vermogen is.
Dick Pescott stelt dat de financiële correcties van de commissie Veldwerk (nestkasten) niet zijn verwerkt.
Hetty Mos antwoordt dat de nestkasten
altijd bij Veldwerk hebben gehoord. Alle
inkomsten van de nestkasten worden bestemd voor de vereniging en de nestkasten voor de vogelrustgebieden worden
ook door haar gemaakt. De bestelling
loopt echter niet meer via de commissie,
maar wordt rechtstreeks door de reservaathouders gedaan.
Dick Pescott wil het proces van de financiële beleidsvoering verbeteren met betrekking tot de begrotingen.
Veronica wil het proces hierover nog
Jaarverslag 2011
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graag verbeteren. In elk geval kloppen de
cijfers met de declaraties. Er mist alleen
nog een stukje in de communicatie.
Aletta de Ruiter stelt voor om dit punt
buiten de vergadering om op te lossen.

Verslag Kascommissie
André Smit doet verslag. “Er is in 2010
een goed begin gemaakt met het reduceren
van het aantal bankrekeningen en ook met
de overgang naar een nieuw financieel systeem (Excel) is men op de goede weg. Het
is aan te raden dat alle commissies dit systeem ook gaan gebruiken. De inkomsten
en uitgaven zijn goed inzichtelijk gemaakt
en ook de balans is correct”.
De kascommissie bestond dit jaar uit
André Smit en Loes Jalink. De commissie
heeft de administratie akkoord bevonden
en verzoekt de ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor het finan
ciële beheer.
Voorzitter verzoekt om ook decharge aan
het gehele bestuur te verlenen. Dat gebeurt bij acclamatie.
Foto: Caroline Walta

Ooievaarspaar
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Verkiezing kascommissie
Loes Jalink heeft drie jaar zitting gehad
in de commissie en valt af. Wim Kooij en
André Smit zijn de officiële leden. Frits
IJzendoorn stelt zich beschikbaar als reservelid.
Benoeming bestuursleden
Marianne Hoeing en Veronica van Berkel
zijn aftredende bestuursleden. Marianne
is aan het eind van haar termijn en stelt
zich niet herkiesbaar. Veronica is pas een
jaar bestuurslid, maar heeft aangegeven
dat ze een andere manier van besturen
voorstaat dan bij het huidige bestuur van
de HVB gebruikelijk is. Veronica blijft wel
beschikbaar voor projecten. Bestuurslid
Rogier Mos bedankt Veronica namens
het bestuur met een bloemetje voor haar
inzet in het afgelopen jaar. Marianne zal
op een ander moment door de voorzitter
in de bloemetjes worden gezet.
Nieuwe bestuurskandidaten zijn Rob
de Jong (kandidaat penningmeester) en
Tom Claessens als gewoon bestuurslid.
De ervaring van Rob ligt bij de ABNAMRO en Tom is als staatsraad werkzaam geweest bij de Raad van State.
Beiden worden bij acclamatie gekozen
en nemen plaats achter de bestuurstafel.
Ton Haase, Aletta de Ruiter, Rogier Mos
en Frederik Hoogerhoud zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie voor een
nieuwe periode van drie jaar gekozen.
De voorzitter last een pauze van een
kwartier in.
Begroting
De nieuwe penningmeester Rob de Jong
presenteert de begroting.
Hij geeft aan dat er ondanks de grote
inkomsten door de legaten toch een bezuiniging is gepland omdat de reguliere
inkomsten van de vereniging een tekort

op de begroting geven te zien. Voor die
bezuiniging komen het jaarverslag, het
inventarisatierapport en de ledenadministratie in aanmerking. Frits IJzendoorn
is het niet eens met de bezuiniging op
het jaarverslag. “Dat is ons visitekaartje
naar buiten”, vindt hij. Wim Kooij ondersteunt dat. Hij vindt dat we niet penny
wise, poundfoolish moeten opereren.
“Zorg er wel voor dat we zuinig met de
centen blijven omgaan. Ook het inventarisatierapport moet er goed uit blijven
zien. Bezuinig daar niet op”.
Rob vraagt de vergadering om toestemming voor het voorstel voor een automatische afschrijving van de contributie.
Boudewijn Schreiner is geen voorstander
van deze manier van contributie-inning
omdat de ervaring leert dat veel mensen
meer geven dan de contributie. Dan zou
je die inkomsten missen. Het bestuur
denkt dat verlies op te kunnen vangen
door eenmalig per jaar een extra bijdrage
te vragen.
Frits vindt een incasso niet sympathiek en
denkt dat het leden gaat kosten. Caroline
Walta vraagt of een incasso verplicht zou
worden. Dat is niet zo, iedereen is vrij in
zijn eigen keuze: betalen per incasso of
een jaarlijkse rekening. De vraag nu is,
wie er voor is om via een automatische
betaling de kosten voor het innen van de
contributie zo laag mogelijk te houden.
Corrie Ammerlaan is bang dat je de extra
inkomsten voor de verschillende commissies gaat missen. Extra bedelbrieven
leveren irritatie op. Tom Loorij wil laten
overwegen om de contributie te verhogen. Loes Jalink heeft de ervaring bij de
egelopvang dat er heel weinig mensen
positief reageren op een automatische
contributie-inning.
Voorzitter vraagt of er door een stemming gepeild kan worden hoe de ALV

denkt over een andere contributie-inning.
Corrie Ammerlaan stelt voor om dat dan
ook voor het voorstel van Tom Loorij tot
contributieverhoging te doen.
Hetty Mos en Jaap Zoet suggereren om
in het novembernummer van de Wulp
een vrijblijvende machtiging tot automatische afschrijving bij te sluiten. Het bestuur zal zich nog eens beraden over de
verschillende opties.
Frits IJzendoorn stelt voor om de post
jaarverslag en IR-rapport terug te brengen op het oude niveau. De begroting
wordt met de door Frits IJzendoorn voorgestelde wijziging bij acclamatie goedgekeurd.

Resultaten 2010 en plannen 2011
BAC-rapport
Het overzicht van de resultaten zijn vermeld in het jaarverslag. Duidelijk is dat
niet alle doelen gehaald zijn. De ambitie
lag hoog en door de tegenvallers in het afgelopen jaar zijn niet alle projecten goed
uitgewerkt. Het bestuur stelt daarom
voor om de doelen van het jaar 2010 door
te zetten in het jaar 2011. De planning
van het BAC-rapport wordt dan in zijn
totaal een jaar doorgeschoven. Iedereen
gaat akkoord.
Rondvraag
- De secretaris vraagt de ALV toestemming om het geërfde huis uit het legaat
van mevrouw Pfeiffer te mogen verkopen. De notaris had de statuten van de
HVB wat al te letterlijk genomen en de
voorwaarde voor verpanding van eigendommen ook afgezet op geërfd onroerend goed. Volgens die interpretatie zou
er halverwege het jaar een aparte ALV
bijeen moeten worden geroepen om dat
besluit te nemen. De afspraak is nu dat
de ALV achteraf akkoord gaat met de
Jaarverslag 2011

9

verkoop. Alle aanwezigen gaan bij acclamatie akkoord.
- Bram den Heijer vraagt: “Als er zoveel
geld binnenkomt, waarom moeten we
dan bezuinigen?” Voorzitter antwoordt:
De legaten zijn incidentele inkomsten
waar je, in principe, geen structurele uitgaven tegenover mag zetten. We hebben
daarom op de balans een bestemmingsreserve opgevoerd. Daardoor ontstaat
de situatie dat hoewel er voldoende vermogen is er toch een tekort op de begroting bestaat.
- Corrie Ammerlaan: “Denken we nog
aan de jeugd?”. Secretaris antwoordt dat
er in het BAC-rapport een project zit dat
speciale aandacht geeft aan het oprichten van een jeugdcommissie. Wordt aan
gewerkt.

- Bert Regensburg: “Het vogelasiel heeft
een nieuwe website, wordt daarop ook
het aantal binnengekomen vogels op
weergegeven?” Zoniet, dan graag opvoeren.
- Caroline Walta vraagt of het bestuur bereid is om een project ooievaarsringen
te starten. Voorzitter geeft daar een negatief antwoord op omdat er te weinig
mankracht is om een dergelijk project
goed uit te voeren. De restricties die
STORK aan het ringen van ooievaars
stelt zijn dermate ingewikkeld dat zo’n
project op dit moment niet uitvoerbaar
lijkt.
Voorzitter sluit de vergadering om
22.00 uur en geeft het woord aan Tom
Loorij voor zijn lezing over de vogels op
Bonaire.

Buitengewone ALV

17 oktober 2011

Aanwezig: 41 leden van de vereniging inclusief bestuursleden
Bestuur: Frederik Hoogerhoud (vz), Aletta de Ruiter (secr.), Rob de Jong (penn),
Tom Claessens, Ton Haase, Rogier Mos (leden)
Afmeldingen: Veronica van Berkel, Idde Lammers (bestuurslid), Caroline Walta

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom
en geeft uitleg waarom deze buiten
gewone ledenvergadering bijeen is. De
noodzaak tot het wijzigen van de statuten ten behoeve van een nieuwe vergunning voor het vogelasiel vraagt om een
quorum van twee/derde van de leden.
Dat is een aantal van bijna 700 leden.
Dat quorum wordt voorspelbaar niet
gehaald. Daarom zal er volgende maand
(21 november), voorafgaand aan de lezing, opnieuw een buitengewone ALV
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bijeen worden geroepen, waarin het quorum van de vereniging niet meer noodzakelijk is.
Voorzitter vraagt tevens een minuut
stilte voor twee actieve leden van de
vereniging die onlangs overleden zijn.
Het betreft Henk Harmsen en Nan van
Loon.
Voorzitter vraagt aandacht voor de
Algemene Commissie Vergadering die
op maandag 24 oktober gehouden wordt

en waar alle leden van de commissies
welkom zijn.

Statutenwijziging
Tom Claessens legt de aanwezigen gedetailleerd uit dat voor het verkrijgen van
een nieuwe vergunning voor het houden
van een vogelasiel het noodzakelijk was
om de statuten aan te passen. Het bestuur heeft van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om ook de andere punten van
het statuut tegen het licht te houden en
aan te passen aan de norm van de huidige tijd. Artikel 4 is toegevoegd met
een letterlijke tekst van het voormalige
ministerie van LNV. Daarin mag niets
gewijzigd worden. Verder is de structuur
van de vereniging hetzelfde gebleven.
Het voorstel tot statutenwijziging is
rondgestuurd naar alle leden van de
HVB. Daarop hebben twee leden gereageerd met enkele opmerkingen.
Tom Loorij: In artikel 3, lid 4 staat ‘door
menselijk toedoen’, dat impliceert een
beperking. Zover bekend neemt het asiel
zonder onderscheid alle behoeftige wilde
vogels op die worden aangebracht.
Tom Claessens stelt de vergadering voor de
opmerking van Tom Loorij te honoreren en
de term ‘door menselijk toedoen’ uit artikel 3,
lid 4 te laten vervallen, maar artikel 4 om de
eerder vermelde reden ongewijzigd te laten.
In de introductie van artikel 3 staat het
woord ‘waaronder’. Tom Loorij meent dat
de opsomming erachter nogal compleet
is, zodat het woord ‘waaronder’ overbodig is geworden.
Tom Claessens geeft ten antwoord dat het be
stuur heeft gemeend dat de opsomming toch
niet uitputtend bedoeld is en dat daarom het
woord ‘waaronder’ toch dienst doet.
Veronica van Berkel: In artikel 9 is de zin
over de kwijting terecht geschrapt, maar
er staat nu niets meer in over een maxi-

mum bedrag waarboven een bestuursbesluit nodig is alvorens hier uitvoering
aan gegeven mag worden.
Tom Claessens geeft aan dat het opvoeren van
een bedrag snel aan veroudering onderhevig
is en dat dat tot gevolg heeft dat de statuten
opnieuw zouden moeten worden aangepast.
Zulke zaken kunnen beter in het huishoude
lijk reglement (HR) worden vastgelegd. In de
statuten komt dan een verwijzing naar het
HR.
André Smit vraagt wanneer het HR zal
worden herzien en of daar ook een document voor financiële bevoegdheden
aan wordt toegevoegd.
Tom Claessens antwoordt dat dit als voorstel
voor de Algemene Ledenvergadering van april
2012 wordt voorbereid.
Er zijn verder geen opmerkingen uit de
zaal. Tom Claessens stelt vast dat de
aanwezigen unaniem akkoord zijn met
de voorgestelde wijzigingen inclusief de
aanpassingen die daarop zijn binnen gekomen. Indien er alsnog opmerkingen
zijn dan kunnen die tot 14 november
2011 worden ingediend bij het secretariaat.

Rondvraag
Hetty Mos verzoekt de secretaris om de
nieuwe lijst van actieve leden rond te
sturen met de Ganzenveer. Dat wordt
z.s.m. gedaan.

Sluiting
Voorzitter dankt de aanwezigen voor
hun belangstelling en sluit de vergadering om 20.00 uur, waarna de lezing kan
beginnen.

Jaarverslag 2011
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Buitengewone ALV

21 november 2011

Aanwezig: 27 leden van de vereniging inclusief bestuursleden
Bestuur: Frederik Hoogerhoud (vz), Aletta de Ruiter (secr), Rob de Jong (penn)
Tom Claessens, Idde Lammers, Rogier Mos.

De voorzitter heet iedereen welkom en
opent de vergadering om 19.30 uur.
De voorzitter meldt dat op deze tweede
algemene ledenvergadering het niet meer
noodzakelijk is om aan het quorum te
voldoen. Op deze vergadering hoeft
slechts een meerderheid van twee/derde
van de aanwezigen in te stemmen met de
voorstellen tot statutenwijziging.

Mededelingen
De secretaris meldt dat er vier afmeldingen zijn.
Notulen vorige vergadering
De voorzitter schorst de vergadering
voor vijf minuten om de aanwezigen
de gelegenheid te geven de notulen te
lezen. Jaap Zoet vraagt waarom de notulen niet zijn rondgestuurd. De secretaris
meldt dat hier uit oogpunt van kosten
niet voor is gekozen. Rondsturen naar
alle leden zou de vereniging 500 euro
hebben gekost. Rondsturen naar uitsluitend de aanwezigen was niet mogelijk omdat niet iedereen zijn naam
leesbaar op de presentielijst heeft gezet.
Henk Wardenaar vraagt of verzending
per email niet mogelijk was. De secretaris meldt dat lang niet alle leden in het
bezit van email zijn en dat het secreta
riaat ook niet in het bezit is van de emailadressen. Overigens hebben de leden die
wijzigingen hebben doorgegeven wel
van te voren inzage gehad in de notulen.
Ze waren allen akkoord. Na wijziging

van enkele tikfouten worden de notulen door de vergadering goedgekeurd.

Statutenwijziging
De voorzitter geeft het woord aan bestuurslid Tom Claessens die het punt
‘Statutenwijziging’ behandelt.
Tom: De laatste versie van de statuten
ligt voor. Er zijn geen reacties binnengekomen op de vraag om verdere aanvullingen. Tom gaat over tot het in stemming brengen van de statutenwijziging.
De aanwezigen gaan -op één onthouding
na- unaniem akkoord met wijziging van
de statuten. Het lid met onthouding
geeft als stemverklaring dat hij niet op
de hoogte is van de materie en er daarom
niet over kan oordelen.
Tom Claessens meldt dat de statuten op
dinsdag 22 november bij de notaris zullen passeren en dat ze daarna naar het
ministerie gaan als onderdeel voor de
vergunningaanvraag voor het asiel.
Hij geeft ook aan dat het Huishoudelijk
Reglement zo spoedig mogelijk zal worden aangepast, zodat het klaar is voor de
Algemene Ledenvergadering van april
2012.
Rondvraag
Niemand

Sluiting om 19.50 uur

Ledenadministratie
We zijn gelukkig weer op de goede weg!
Dankzij de inzet van onze actieve vrijwilligers is het ledenaantal in het afgelopen jaar weer gestegen. Er hebben zich
maar liefst 73 nieuwe leden aangemeld,
39 meer dan in 2010. Na aftrek van de
leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd zorgde dit voor een aanwas van
20 leden.
Ingrid Megens
Stand van zaken per 31-12-2011
Aspirant-leden
          4
Gewone leden
      982
Familieleden
        16
Lid voor het leven
        32
Totaal
    1034

Overzicht ledenbestand afgelopen jaren
Jaar
Volwassenen
Jeugdleden
1997
      1435
      18
1998
      1372
      16
1999
      1345
      12
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

Milieucommissie (MIC)
Het vroege voorjaar van 2011 leverde
vooral een probleem op met de renovatie
van een drietal daklijsten in Scheveningen.
Het betrof hier het dichtmaken met ontluchtingsroosters van gierzwaluwnesten.
Op de locatie Werfstraat waren alle beschikbare gaten al dichtgetimmerd en
liep de communicatie met onze waarnemer Ruud van der Waard en de betreffende Vereniging van Eigenaren helemaal
vast. Om deze impasse op te lossen nam
ik direct contact op met het ministerie van
EL&I (Landbouw). Onder ‘Bestuurlijke
Dwang’ moest de VvE twee nestkasten
plaatsen op de bewezen (foto’s) nestelplekken.
Locatie no. 2. lag aan de Nieuwe Laantjes.

Eenzelfde geval van onbegrip en onwil
van de VvE om de 22 volkomen overbodige roosters te verwijderen, leidde ook
hier tot ‘Bestuurlijke Dwang’, de roosters
moesten er af. Direct na aankomst van de
bewoners (Apus apus) werd het daar een
drukke bedoening. Dat de buren hierdoor van een zomerse muggenplaag in
hun slaapkamers waren gevrijwaard, zullen ze wel nooit beseffen.
De derde locatie aan het Notenplein
verliep ook niet bepaald soepel, maar in
samenwerking met een verontruste bewoner en de pers (het AD) werden de vijf
door zwaluwen gebruikte gaten ontdaan
van roosters. Twee werden vrijwel direct
weer ingenomen door de rechtmatige beJaarverslag 2011
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woners. Bij een van de nesten vond bijna
een klein vogeldrama plaats dat met hulp
van de buren en de brandweer positief
werd gekeerd. Dit verhaal komt in de volgende Wulp.

Meeuwenoverlast
Het door de HVB aangespannen proces
tegen het ministerie van EL&I voor het
toekennen van een ontheffing om meeuweneieren te verwisselen door nepeieren
binnen de overlastgebieden van de gemeente Den Haag, werd door de rechter
helaas negatief beoordeeld. De rechter
vond dat de gemeente Den Haag een kans
moest hebben om een onderzoek te doen
naar een mogelijkheid om de geplaagde
onderburen van Larus te ontdoen van de
ondervonden overlast. Dat een dergelijk
onderzoek al vele malen zonder de gewenste uitslag had plaatsgevonden, werd
over het hoofd gezien. Ook het feit dat
de VVD onze meeuwen als ongedierte
bestempelde en daardoor particulieren
op de vogelvrije status attendeerde, deed
geen duit in het zakje. Het stoppen van
deze geldverslindende actie zou een zinvollere besparing zijn op de gemankeerde
financiële balans van de gemeente.
Leidschendam-Voorburg
Ondanks de afspraak met de wethouder
en het hoofd van ‘straat en groen’ om te
overleggen bij ingrepen tijdens het vogelbroedseizoen, kregen we voor de tweede
keer een melding van grote werkzaamheden in het groen tijdens de kwetsbare
broedperiode. De eerste keer werd er
keurig gewerkt volgens de gedragscode
en was er geen sprake van verontrusten of verstoren van beschermde dieren.
Overigens was het wel jammer dat de
heesters werden vervangen door takkenrillen. Deze doen twee jaar dienst en raken
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Foto: Caroline Walta

kokmeeuw

dan in verval. Vreemder was het dat deze
broedvoorziening eerst op een eiland lag
en later toegankelijk werd gemaakt door
twee rustieke bruggetjes. Lekker rustig
broeden!
Tijdens het schrijven van dit stukje komt
er via ons nieuwe MIC-lid Martin van de
Reep, een bewonersbrief binnen voor dezelfde woonwijk Essesteijn. Bedoeling is
dat er 202 bomen uitgaan en hele plantvakken flink worden gedund en gesnoeid.
Probleem is dat de ingreep gepland is in
de maanden februari, maart en april.
Vogelbroedseizoen dus! Hier lijkt ons
geen gedragscode tegen opgewassen en
we moeten weer aan de slag om ongelukken te voorkomen.
Frederik Hoogerhoud

Redactie kwartaalblad De Wulp
menten waar de PR-kraam aanwezig is,
maken we mensen attent op het bestaan
van onze vereniging.

De Wulp verscheen in 2011 weer vier keer,
met dank aan iedereen die ons van kopij
voorziet voor de 32 pagina’s tellende editie in een oplage van 1400 exemplaren.
Verder zijn we zeer blij met de fotografen,
die hun prachtig werk gratis ter beschikking stellen.

De redactie bedankt de commissies en actieve leden voor alle kopij, foto’s, tips en
suggesties, die wij blijven verwelkomen.
Een speciaal woord van dank voor HVB
secretaris Aletta de Ruiter, vormgeefster Germaine Pasmans, correctrice Loes
Loorij en - last but not least - onze adverteerders.

De samenstelling van de vaste rubrieken
is ongewijzigd: voorwoord van de voorzitter; verslag uit vogelasiel De Wulp
(Ruud van der Waard); overzicht publiciteit en evenementen (Loes Jalink); artikel
vogels van de Rode Lijst (Tom Loorij) en
inhoudelijk artikel over een andere vogelsoort (Wim Kooij); veldwaarnemingen
(Tom Claessens nam het stokje over van
André Leegwater) en uiteraard een overzicht van de door onze vereniging georganiseerde excursies, lezingen en reizen.
Helaas kwamen er - ondanks aanmoediging - te weinig inzendingen binnen op
de Vogelpuzzel en gaat deze rubriek voorlopig ‘op de plank’.
Naast deze gebruikelijke inhoud, staat De
Wulp bol van andere interessante informatie over vogels in het algemeen
en in onze regio in het
bijzonder.
De Wulp is er niet alleen voor onze leden
en vrijwilligers, het is
eveneens een belangrijk
publiciteitsmiddel. Door
ons blad aan openbare
bibliotheken, gemeenten,
winkels e.d. in de regio
beschikbaar te stellen en
aan geïnteresseerden aan
te bieden tijdens evene-

Hiermee roepen wij alle leden op De
Wulp na het lezen niet weg te gooien,
maar deze door te geven aan bijvoorbeeld familie, buren, collega’s, buurthuis,
sportclub, wachtkamer van (tand)arts, fysiotherapeut, ziekenhuis, e.d. Met elkaar
(hoe meer mensen hoe beter!) kunnen wij
(blijven) zorgen voor een groene en vogelvriendelijke leefomgeving, dus: ‘zegt het
voort…’
Caroline Walta
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Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
De samenstelling van de CEL is dit jaar
gelijk gebleven aan die van het vorige
jaar. De leden van de commissie zijn dit
jaar vier keer bijeengekomen. Dit jaar is
het ‘Reglement deelname excursies’ uit
2006 aangepast aangezien niet alle artikelen meer bleken te voldoen aan de
eisen van de tijd.
Excursies
Er zijn dit jaar 35 excursies geweest,
waarvan 23 dagexcursies en 12 lange ochtendexcursies. Naast excursies in de provincie Zuid-Holland, waren er excursies
in Zeeland, Noord-Holland, Gelderland,
Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland.
In de maand april werden weer vier vroege
vogelwandelingen in het Westduinpark
gehouden. De belangstelling hiervoor
was groot. Ook werd dit jaar deelgenomen aan de trekvogeldag in oktober.
Deze keer werd in Oud Wolfheze geteld.
De excursies trokken ruim 500 deelnemers, met een gemiddelde van 15 deelnemers per excursie.
In vrijwel alle gebieden waren mooie waarnemingen. Om een indruk te krijgen:
- diverse malen werd de zeearend waargenomen: tijdens de vaartocht op het
Haringvliet van Staatsbosbeheer in januari, in de Hoeksche Waard in maart
en in de Oostvaardersplassen in juli;
- 250 taigarietganzen, een witbuikrotgans en een zwarte rotgans in Zeeland
in januari;
- twee waterspreeuwen en nonnetjes in
de Amsterdamse Waterleidingduinen
in januari;
- kruisbekken in de bossen van Austerlitz
in februari;
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- ruigpootbuizerd en baltsende haviken
in de Hoeksche Waard in maart;
- sprinkhaanzanger en wielewaal in de
Kijfhoek en Bierlap in mei;
- purperreiger, zwarte stern en haviken
tijdens de vaartocht in Nieuwkoop in
juni;
- veel grote en kleine zilverreigers op
Tiengemeten in augustus.
- een roodkeelduiker in zomerkleed bij
de pier van IJmuiden in september;
Foto: Caroline Walta

roodkeelduiker

- krombekstrandloper in Zeeland in september;
- klapekster in de Oostvaardersplassen
in oktober;
- 10 soorten roofvogels,waaronder ruigpootbuizerden en een rode wouw op de
slikken bij Oostvoorne;
- 14 ransuilen tijdens het rondje ZuidHolland in december.

Meerdaagse excursies
Dit jaar zijn er vier meerdaagse excursies
georganiseerd:
Ganzenweekend in Friesland in februari
Het weekend werd gedomineerd door een
storm die vier dagen aanhield. Het was

daardoor niet mogelijk met een telescoop
buiten te staan, zelfs niet met een kijker.
Elke dag was er wel een hoogtepunt met
o.a. twee paar blauwe kiekendieven en
een grote groep ransuilen.
Foto: Coby Greve

ransuil

Het onderkomen in ‘de Blikvaart’ in Sint
Annaparochie was prima. De sfeer was
goed, zodat teruggekeken kan worden op
een goed weekend met het plan het weekend in 2012 te herhalen.

Lang weekend Vlieland in april
Het weekend was succesvol met mooie
waarnemingen zoals een draaihals, beflijsters en een velduil. Het weer was doorgaans prachtig, zonder wind, wel was er
één dag mist.
Op het eiland werd gefietst. De leiding
was deels in handen van twee zeer ervaren
vogelaars: Nils van Duivendijk en Jeroen
de Bruin. Het verblijf in ‘Hotelletje de
Veerman’ was prima.
Een weekend Vlieland bleek voor herhaling vatbaar, met het idee een weekend in
oktober tijdens de najaarstrek te houden.

Meerdaagse excursie Drenthe[midweek]
in oktober
Na eerst een enquête gehouden te hebben
via ‘De Wulp’ of er voldoende belangstelling zou zijn om toch nog eens een dergelijke midweekexcursie te houden, gingen
op 10 oktober twee busjes met in totaal
16 HVB-ers ’s morgens om 9 uur het
avontuur in Drenthe tegemoet.
Via de Flevopolder werd er naar ‘De
Wieden’ gereden, waar een rondleiding
werd gemaakt o.l.v. boswachter Ronald
Messemaker, alvorens men om 17.00
uur zijn opwachting maakte in ‘Hotel ’t
Zwanenmeer’ in Gieten.
Vanaf de vriendelijke ontvangst op maandagmiddag tot en met het afscheid na het
perfecte ontbijt op vrijdagmorgen, was
het verblijf heel goed met uitstekende
maaltijden, goede kamers en verzorging.
Gedurende deze midweek kon het natuurschoon in deze provincie echt goed
bekeken en beleefd worden, ondanks de
minder goede weersomstandigheden de
eerste dagen. Ruim 80 vogelsoorten, vele
soorten dieren en heel veel soorten planten, bomen, paddenstoelen, mossen etc.
werden ontdekt. Het was een goede en gezellige midweek. Bij het eindpunt vonden
de deelnemers dat zij de volgende keer

Foto: André en Muriel Kommer

met elkaar genieten van vogels
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Foto: André en Muriel Kommer

kraanvogels

niet zullen aarzelen om weer in te schrijven, als er weer een nieuwe vroege herfstmidweekexcursie wordt georganiseerd.

Kraanvogelweekend in Diepholz
[Duitsland] in november
De slaaptrek van de kraanvogels ’s ochtends en ’s avonds was het doel van dit
reisje.
Het was een heel bijzondere ervaring om
de duizenden kraanvogels ’s ochtends
voor het licht werd en ’s avonds te zien
overvliegen. Ook waren er grote groepen
riet- en kolganzen.
Er werden mooie wandelingen door de
hoogveengebieden gemaakt.
Op zondag was er helaas dikke mist,
waardoor alleen de silhouetten van de
kraanvogels soms uit de mist tevoorschijn kwamen, wat met het roepen toch
ook bijzonder was.
Het verblijf in hotel ‘Zur Alten Post’ in
Lembruch was prima. Deze reis is zeker
voor herhaling vatbaar gebleken.
Lezingen
Dit jaar werden weer zes interessante lezingen gehouden in het Benoordenhuis.
- In januari: ‘Ganzen in Nederland’ door
Phil Koken. De lezing bleek een goede
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korte ganzencursus te zijn, waardoor
degenen die in februari zouden deelnemen aan het ganzenweekend extra goed
voorbereid waren.
- In februari sprak Sander Elzerman, lid
van de natuurvereniging Ridderkerk,
over ‘De grienden bij Ridderkerk, beheer
en natuurwaarden’. Als vervolg op deze
lezing werd in maart door de spreker
een excursie gehouden in de Brabantse
Biesbos, waar Sander ons rondleidde in
het gebied waar hij in de lezing over had
verteld.
- In maart: ‘MUS is een leuke klus’ door
Jan Schoppers van Sovon.
- In september: ‘Determinatie van steltlopers’ door Eduard Opperman.
- In oktober sprak Koos Dansen [natuurfotograaf en publicist] over ‘Verrassend
vogels kijken’.
- In november hield Jan Westgeest [van
vogelwerkgroep Meijendel] een enthousiaste lezing over 50 jaar vogelinventarisatie in Meijendel.

Cursussen
Eduard Opperman heeft dit jaar weer
twee boeiende cursussen vogelherkenning gegeven.
In het voorjaar was er een cursus die in
het teken stond van de vogels die in deze
tijd uit hun overwinteringsgebied terugkeren. In oktober nam de wintertrek een
belangrijke plaats in, zoals de trek vanuit
ons land en de overwintering van vogels
vanuit Scandinavië.
Elke cursus bestond uit drie cursusavonden en werd afgesloten met een ochtendexcursie.
Deze cursussen blijken steeds in een behoefte te voorzien en zullen dan ook op
het CEL-programma blijven staan.
Renée Lankhorst

Commissie Publiciteit
De commissie is dit jaar drie keer bijeen geweest, waarbij er regelmatig vertegenwoordigers van Veldwerk, Redactie en De Wulp aanwezig waren. Het is verheugend,
dat Gwen Troost, zomervrijwilligster bij het asiel, bereid is gevonden om zitting te
nemen in de PR-commissie.

Activiteiten in 2011
- Tom Loorij werd door Château Bleu,
een serviceflat in het Haagse Bos, uitgenodigd om op 20 januari een lezing
over de Haagse vogels te houden. Hij
koos ervoor om voor de pauze over de
vogels van het Haagse Bos te vertellen
en na de pauze over de ooievaar. Door
dergelijke lezingen wordt de naamsbekendheid van de HVB zeker vergroot.
- Op 5 maart en 22 oktober heeft
Hetty Mos een excursie gegeven in de
Schierbeektuin. Na één aankondiging
in het AD Den Haag was binnen 2
dagen het maximum aantal deelnemers
bereikt en is Hilde Küpfer nog bereid
gevonden mee te helpen. Ook voor de
excursie in oktober was veel belangstelling.
- Op 23 april organiseerde de Ferguson
scoutinggroep weer een speurtocht
voor scouts en andere wandelaars. Dit
jaar werd gevraagd of enkele vogeldeskundigen met kijkers bij het meertje in
Meer en Bos konden staan om de wandelaars het een en ander over de vogels
vertellen. André, Gerard, Wil, Riekje en
Elly hebben dit een aantal uur willen
doen en kregen veel belangstellenden
die door de telescoop en verrekijkers
wilden kijken. Veel wandelaars hebben
zich ook in het asiel laten rondleiden.
Later in het jaar kregen we van de opbrengst een mooi geldbedrag voor het
asiel.
- Zondag 25 april stonden we in het

Foto: Caroline Walta

met deze apparatuur komt de vogel een stuk dichterbij

Haagse Bos. Met 2 grote kramen konden we voor zowel de Egelopvang als
de Vogelbescherming onze informatie
en spullen voor de verkoop neerleggen. Voor de knutselkraam was weer
veel belangstelling: egels kleien, uilenballen uit elkaar halen en vingervogels
maken. Dat trok de meeste belangstelling. Kleurplaten zijn meer uitgedeeld
dan ter plekke ingekleurd.
- Traditioneel stonden we op 30 april
op de Geraniummarkt op het Lange
Voorhout met een kraam vol informatie.
- Op 22 mei organiseerde het Haags
Milieu Centrum zijn jaarlijkse wandeling, deze keer in samenwerking met de
Natuurverkenners, waarbij de start bij
de speeltuin aan de Ary van der Spuyweg
was. Hier stonden we met een infokraam
bij de start/finish.
- De Dag van het Park in het Zuiderpark
kampte op 29 mei wederom met slecht
weer: vooral veel wind met nu en dan
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een bui. Ruud van der Waard heeft
hierbij een excursie verzorgd in de
Eendenkooi.
- Dit jaar is er op 7 juni een Ooievaars
avond gehouden in de Christus Trium
fatorkerk met boeiende lezingen van
Frederik, Caroline en Martin. De avond
werd ondanks het slechte weer goed bezocht.
- Aansluitend was er op 18 juni een excursie bij het Voorburgse ooievaarsnest
bij Molen de Vlieger. Hiervoor was, ondanks het slechte weer met veel wind
en nu en dan een bui, nog redelijke
belangstelling. De meegebrachte telescopen van Caroline en Muriel zijn toch
gebruikt.
- Op 25 juni was de excursie bij het
Ooievaarsnest in Marlot en andere nesten in de buurt. Nu was het weer zo
slecht, dat er maar één bezoekster was,
die er een week eerder ook bij was.
- Caroline is toen een week later weer bij

de Molen met haar telescoop gaan staan
en heeft nog een aantal mensen langs
gekregen, vooral toen een van de jongen voor het eerst vanuit het nest naar
de grond en ook gelukkig weer terug
vloog.
- Zondag 26 juni werd er in de Verademing
een dag voor kinderen georganiseerd,
waarvoor de HVB-kraam was uitgenodigd. We hebben een aantal kinderen
kunnen laten knutselen.
- Zondag 10 juli was er in het Westbroek
park de publieksdag bij de uitreiking
van de Gouden Roos. De Gemeente had
dit jaar geen geld voor tenten, zodat we
een gewone kraam hadden om info te
verstrekken.
- Enige tijd geleden verzocht de buitenschoolse opvang in Monster of we er
met echte vogels voorlichting konden
komen geven! Levende vogels mogen
natuurlijk niet mee, maar we hebben
een oplossing bedacht. Na enig e-mailFoto: Loes Jalink

knutselen voor jong en oud
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Foto: Hetty Mos

lezing over de ooievaar druk bezocht

overleg zijn Gwen en ondergetekende
er op 13 juli heen geweest. We hebben
de groep van 12 kinderen in tweeën
gedeeld. Aan de ene groep heb ik met
een bijgewerkte Powerpointpresentatie,
echte vogelveren (uit het asiel) en een
opgezette buizerd (te leen van een asielvrijwilligster) het een en ander over vogels verteld. Gwen was intussen met de
andere groep bezig met kleurplaten en
het maken van vingervogels. Na ongeveer een half uur hebben we van groep
gewisseld. Het was heel leuk om te doen
en ook de leiding van de BSO was er erg
positief over.
Misschien zijn er meer mensen, die nu en
dan iets dergelijks op een school of een na/
buitenschoolse opvang zouden willen doen. Ik
verwacht veel belangstelling hiervoor als we
algemeen bekend maken, dat deze mogelijk
heid bestaat.
- Zondag 11 september: Natuurfeestdag
in Meijendel. Hier hadden we een knutselkraam. Veel klei is gebruikt voor egels
en fantasievogels. Ook voor het maken
van vogelvoer door middel van een dennenappel ingesmeerd met pindakaas en
zaad was veel belangstelling.
- Op 16 oktober hield het Zuid-Hollands
Landschap zijn donateursdag op het
grasveld van Ockenburg. We mochten

hier ook met 2 kramen staan. Het was
een zonnige maar koude dag. Gelukkig
waren er veel bezoekers, waarvan een
groot aantal met Frederik en Aletta mee
op excursie ging.
- Het Natuur- en techniekspektakel van
de Haagse Natuurverkenners op zondag 28 november in het atrium van de
Haagse Hogeschool is langzamerhand
ook een traditie geworden.
Vanaf 12.00 uur konden de kinderen bij
ons vogelkleurplaten kleuren, egelkaarten maken, handvogels kleuren en in elkaar vouwen, van klei vogels of andere
dieren maken, uilenballen uitpluizen
of vogelvoer maken van een dennenappel. Hiervoor was zoveel belangstelling,
dat er bijna 2 potten pindakaas zijn opgemaakt. Verder was de interesse voor
onze activiteiten erg wisselend.
Dit jaar wilden Gwen en Debbie helpen,
samen met een aantal mensen van de
Egelopvang, waarvoor veel dank.

Winkel
Open middagen waren er weer elke eerste zondag van de maand, waar Riet
Langenhuizen als vanouds met de winkel
in vogelasiel De Wulp stond.
Loes Jalink
Jaarverslag 2011
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Vogelasiel De Wulp
Het is een rustig, maar tegelijkertijd
ook turbulent jaar geweest in vogelasiel
De Wulp. Het jaar 2011 begon met een
staartje vroegwinterse kou uit 2010,
maar dat nam in januari gelukkig snel
af. De broodsnijmachine, die in december nog overuren maakte, kon dus weer
snel opgeborgen worden. Het weer ontplooide zich verder in 2011 als heel zacht
en dat was direct merkbaar aan de aantallen vogels die binnenkwamen. Waren
we in de afgelopen jaren nog gestegen
tot over de 7000 opgevangen vogels, dat
nam afgelopen jaar met ruim 500 exemplaren af.
Uiteraard blijft het voorjaar een zeer
druk seizoen als de jonge vogels die binnenkomen elk uur gevoed moeten worden. Het is de jaarlijkse uitdaging om er
zoveel mogelijk te laten uitvliegen.
In juni en juli zag het werkelijk zwart
toen de kauwen en kraaien de volières
steeds meer vulden. Samen met de houtduiven (1568), kleine mantels (184) en
zilvermeeuwen (546) vormen de kraaiachtigen (517) het leeuwendeel van de
vogelopvang.

Foto: Hans Goeijenbier

in asiel herstelde scholekster krijgt vrijheid
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Maar we hebben ook unieke en heel bijzondere vogels binnen de muren gehad
zoals een draaihals, een koekoek, een
roodkeelduiker en een bladkoninkje.
Helaas is de oorzaak waarom deze
dwaalgasten binnenkomen vaak desastreus. Ook al doen we nog zo onze best,
de uitputting of verwonding is dan van
dien aard dat ze het niet halen. Aan de
andere kant zijn er vogels die op wonderlijke wijze wel aan de dood ontsnappen. Zo hadden we een slechtvalk die in
de Zonnebloemstraat dwars door een
woningruit van de bovenste etage was
gevlogen en dat ongeluk heeft overleefd.
Na een maandje verzorging in De Wulp is
hij voor verdere revalidatie overgebracht
naar de roofvogelopvang in Zundert,
waar hij in een grote kooi opnieuw kan
leren vliegen. Een aantal zwanen is helaas meerdere keren in het asiel terecht
gekomen omdat ze steeds opnieuw in de
problemen raakten.
Al is het een betrekkelijk rustig vogeljaar
geweest in De Wulp, organisatorisch
hebben we flinke veranderingen meegemaakt. De meest ingrijpende was wel dat
Lily Weerdesteijn besloot om na bijna 25
jaar vrijwilligerschap een punt te zetten
achter haar functie als asielhoudster.
Dat had niet alleen de consequentie dat
er veel flexibele inzet wegviel, maar ook
haar ervaring verdween uit het asiel.
Haar besluit kwam niet geheel onverwacht en de kennis was de afgelopen
jaren gelukkig al grotendeels overgedragen aan Steven en Carla, die inmiddels
als professioneel team de leiding hebben
overgenomen. Lily is gelukkig niet helemaal uit zicht verdwenen. Ze blijft zich

in het voorjaar ontfermen over de jonge
vogels en is telefonisch bereikbaar voor
deskundig advies.
De tweede verandering betreft de opzet
van enkele projecten op het gebied van
vogelziektes. Pieter van Klaveren, die
zich altijd al ontfermde over de autopsie
van overleden vogels, heeft een begin gemaakt met verder onderzoek naar vogelziektes. Daarvoor hebben we in het asiel
een kleine ruimte die is ingericht voor
onderzoek naar zoönoses. Ook voor dit
onderzoek zijn we blij dat we gebruik
kunnen maken van de zeer specialistische kennis van een van de vrijwilligers.
Qua onderhoud kreeg De Wulp afgelopen jaar een grote beurt. In de aanloop
naar een nieuw vogelasiel is het natuurlijk zonde om nog heel veel geld uit te
geven aan onderhoud, maar aangezien de
fondswerving voor het nieuwe gebouw
niet echt hard gaat, zullen we toch zuinig moeten zijn met de huidige locatie.
Groot was de schrik toen werd ontdekt
dat de dakconstructie van de babyroom
aan het doorzakken was. Dit moest echt
vervangen worden. En toen we toch eenmaal aan het controleren waren, bleek
Foto: Hans Goeijenbier

verweesde jonge merels

Foto: Hans Goeijenbier

ijsvogel raamslachtoffer

dat ook het dak van de trekrennen in
zeer slechte staat verkeerde. Beide daken
zijn vernieuwd. We zullen er nog wel
even plezier aan beleven.
De laatste grote verandering is de omzwaai naar de nieuwe vergunning die
we vlak voor het einde van het jaar van
het ministerie kregen toegezonden. Net
als alle dierenasiels in Nederland die
inheemse dieren opvangen, moest ook
De Wulp gaan voldoen aan de aangescherpte eisen van de Flora- en faunawet. De regels voor het opvangen van in
het wild levende dieren worden steeds
strenger. Er was dan ook het nodige
voorbereidende werk aan voorafgegaan
voor de nieuwe vergunning kon worden
verleend. Het is vooral veel administratief protocol. Van ieder binnengebracht
dier moet tegenwoordig een patiëntenstatus worden bijgehouden. Vanuit de
overheid is er steeds meer controle op
de opvang en dat is over het algemeen
een goede zaak. Al deze asiels moeten
daarom voor juni 2012 aan de nieuwe
normen voldoen. Wij hebben onze vergunning dus mooi op tijd binnen.
Aletta de Ruiter
Ruud van der Waard
Jaarverslag 2011
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Commissie Veldwerk
Commissie Veldwerk bestaat uit zes personen. Er zijn dit jaar zes commissievergaderingen gehouden.
Boudewijn Schreiner is coördinator van de
commissie en is tevens beheerder van de
vogelrustgebieden ‘Gravin van Bylandt’
en ‘Henk van Dongen’. Daarnaast neemt
Boudewijn regelmatig deel aan het regulier overleg met de Dienst Stadsbeheer.
Dick Pescott is verantwoordelijk voor
de begroting van de commissie, houdt
zich bezig met het Project Bijzondere
Beschermde Soorten (PBBS) en ondersteunt de commissie waar dat nodig is.
Sinds medio dit jaar is Dick Pescott begonnen met een EHBO-cursus. Tijdens
de vogelwachterswerkdagen moet er namelijk iemand met een bevoegd EHBOdiploma aanwezig zijn. Daarom heeft
Dick Pescott de taak op zich genomen
om een EHBO-cursus te gaan volgen.
Peter Waenink draagt de verantwoording
voor de levering van de beplanting van
de vogelrustgebieden, de nestkasten, de
organisatie van de vogelwachterswerkdagen en het onderhouden en bestellen van
het gereedschap. Peter beheert ook nog
vogelrustgebied ‘Den Burgh’.
Ruud van der Waard coördineert en verzamelt de inventarisatiegegevens van de vogelwachters.
Ruud beheert ook nog de ‘Eendenkooi’ in
het Zuiderpark en verzorgt daar rondleidingen. Tevens, maar dat is niet namens
de commissie Veldwerk, werkt hij fulltime in het vogelasiel ‘De Wulp’.
Ruud is bevoegd EHBO-er.
Jaap Zoet verzorgt de vogelwachterspassen
en ondersteunt de Commissie Veldwerk
waar dat nodig is. Ook is hij contactpersoon van vogelrustgebied ‘De Uithof’
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(eiland zijde Wennetjessloot) en van vogelrustgebied ‘De Uithofwal’ (zijde oeverzwaluwwand).
Nastja Duijsters verzorgt de catering op
de vogelwachterswerkdagen en houdt
tijdens de werkdagen de ARBO-regels in
de gaten. Zij is contactpersoon tussen
Landschapsbeheer Zuid-Holland en de
commissie Veldwerk. Tijdens de veldwerkvergaderingen notuleert zij en stuurt
voorafgaande aan de vergaderingen de
agenda rond.

Vogelrustgebieden
Alle zestien vogelrustgebieden hebben
een beheerder. In de herfst en het winterseizoen vinden meestal vijf werkdagen
plaats. Dit jaar is er nogal wat schade

Foto: Boudewijn Schreiner

het controleren van nestkasten vindt jaarlijks plaats

Foto: Boudewijn Schreiner

voor het veilig stellen van een es is soms het nodige
klimwerk vereist

ontstaan in de vogelrustgebieden door
de hevige stormen. Met name in de vogelrustgebieden ‘Gravin van Bylandt’ en
‘Marlot’.
Tijdens de werkdagen wordt er veel werk
verricht. Dit is tevens een gezellig samenzijn. Erwtensoep en koffie zijn een onmisbare factor tijdens het hele gebeuren.
Ooit is geprobeerd de werkers te verrassen
met een andere soepsoort, dat viel echter
niet in goede aarde. Daarom wordt voortaan weer de gebruikelijke erwtensoep geserveerd.
Commissie Veldwerk maakt sinds september 2011 gebruik van een oud gebouwtje
van de Dienst Stadsbeheer bij vogelrust
gebied ‘Abraham Schierbeektuin’. Dit
gebouwtje is geheel opgeknapt door de
Haagse Vogelbescherming. Het dient nu
o.a. als vergaderruimte voor de commissies, verder heeft het een royaal ingerichte
timmerruimte en een opslagschuur. Het
gebouwtje ligt verscholen onder de eiken
en kreeg de toepasselijke naam De Boom
kruiper.

Activiteiten in het veld
Er is een aantal successen geboekt wat
betreft broedgelegenheid voor gierzwaluwen. In Scheveningen waren na renovatie
een aantal ventilatieopeningen waar gierzwaluwen in plachten te nestelen afgesloten. Door intensieve aktie van Ruud van
der Waard hebben de eigenaren en aannemer ervoor gezorgd dat deze openingen
weer geopend werden. Gelukkig kon dit
alles nog gerealiseerd worden net vóór de
terugkeer van de gierzwaluwen.
Ook in Scheveningen, bij de lokatie
‘Meeuwenhof’ bleken woningbouwvereniging Vestia en bouwondernemer Ceres
open te staan voor ideeën van de commissie Veldwerk.
Beide bedrijven hebben als visie om de
biodiversiteit zoveel mogelijk op peil te
houden en hadden al rekening gehouden
met voorzieningen voor gierzwaluwen en
vleermuizen. Nu gaan ze ook bekijken
wat er mogelijk gedaan kan worden voor
huismussen (waarvan er al een zestigtal
in de buurt gesignaleerd is).
Vogelwachters en telgebieden
Het aantal vogelwachters bestond dit jaar
uit 60 personen. Dit jaar is er geen vogelwachterscursus gehouden. Maar het traditionele dagje uit voor de vogelwachters
ontbrak niet. Hiervoor nam Boudewijn de
organisatie op zich. De tocht ging ook dit
jaar naar de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse
eilanden. Iedereen had het prima naar de
zin, want behalve de vele vogels was ook
het landschap bijzonder de moeite waard.
Kortom: een geslaagde dag!
Nestkasten en beplanting
Hetty Mos heeft tot medio augustus weer
een flink aantal nestkasten vervaardigd,
verkocht en uitgedeeld voor de vogelrustgebieden. Hetty heeft aangegeven te
Jaarverslag 2011
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stoppen met deze activiteit. Alleen voor
de mussennestkasten maakt zij nog een
uitzondering. De vervaardiging van de
andere nestkasten wordt voorlopig waargenomen door Frederik Hoogerhoud.
Inmiddels hebben zich twee nieuwe timmermannen aangemeld.

Diversen
Het jaarlijkse etentje voor de leden van

de commissie vond dit jaar plaats in een
gezellig Spaans restaurant. De organisatie hiervan lag in handen van Peter
Waenink. Het is altijd weer leuk om elkaar en elkaars partner eens in een andere omgeving te ontmoeten en van gedachten te wisselen over uiteenlopende
onderwerpen.
Nastja Duijsters

Commissie Inventarisatierapport
Het uitbrengen van een inventarisatierapport blijkt elk jaar toch weer een hele
klus. Die klus wordt gelukkig geklaard
door gezamenlijke inspanning. Allereerst
zijn er natuurlijk de tellers waarvan de
meesten al jaren elk voorjaar wekelijks
voor dag en dauw hun telronde lopen,
omdat die vogels nou eenmaal net op
dat moment allemaal tegelijk hun kelen
opzetten. Maar het spreekwoord ‘De
morgenstond heeft goud in de mond’
is natuurlijk niet voor niets in ons taalgebruik opgenomen. Het heeft iets heel
bijzonders om op dat moment van de
ontwakende natuur te genieten.
De volgende klus ligt bij het productieteam. Sinds enkele jaren bemand door
een vijftal vrijwilligers die de taak van
IR-peetvader Tom Loorij hebben overgenomen. Dankzij een goede coördinatie en
deskundige verwerking worden de aangeleverde gegevens in tekst en tabellen
omgezet. Geholpen door het programma
Excel is dat tegenwoordig eenvoudiger
dan de handtellingen die Tom vroeger
moest uitvoeren. Daarna komt het proces van lay-out en controle. De afgelopen
jaren ondervonden we daarbij nog wat
kinderziektes, die er hopelijk dit keer zijn

26

Haagse Vogelbescherming

uitgefilterd. Voor die laatste eindcontrole
toch nog even gebruik gemaakt van de ervaring van peetvader Tom.
Naast de weerkerende resultaten van de
vaste tellers verwelkomden wij in het laatste rapport een aantal nieuwe gegevens.
Dankzij Adri Remeeus kregen we inzage
in het professionele inventarisatierapport
van de agrarische vereniging Santvoorde.
Dat bestrijkt een groot weidegebied tussen Den Haag en Leiden.
Niet nieuw, maar wel veel uitgebreider was het kijkje in de keuken van
Vogelringstation Meijendel. Vincent van
der Spek stelde het hele rapport digitaal
beschikbaar, zodat we dat via de website
www.haagsevogels.nl kunnen downloaden.
Een verslagje van VWG Meijendel ontbreekt dit jaar. Even leek het erop of we
konden doorverwijzen naar het totale
jaarverslag op de website van VWG M.
Maar helaas blijken die gegevens niet voor
iedereen toegankelijk te zijn. Mogelijk dat
we daar een volgende keer afspraken over
kunnen maken.
Al met al lag er afgelopen jaar weer een
inventarisatierapport waar de vereniging
trots op mag zijn.
Aletta de Ruiter

Postmaster
De vragen en berichten betreffen o.a.
de volgende onderwerpen: vogelherkenningscursus, vogelwachterscursus, dierenarts uit Iran zoekt werk, wintertelling
ooievaars, camera/webcam plaatsen in
nestkastje, ophangen nestkasten/mussenstraat, meeuwenoverlast in Voorburg,
bouwplannen/bestemmingsplannen,
massale kap in het Westduinpark, excursie naar ooievaarsnest in Voorburg,
Haagse Beekwandeling, ooievaarsavond

in Den Haag, slechtvalk in Rijswijk,
Nationaal Landschap Groene Hart in
gevaar door Rijksstructuurvisie, Nota
Dierenwelzijn, houtsnip vliegt tegen
raam in Rijswijk, A4/Vlietzone, stop
helihaven Langenhorst, voeren van
vogels, oehoe waargenomen in Den
Haag, lawaaioverlast door kauwen in
Voorburg.
Loes Loorij

2010

2011

53
16
14
7
5

44
16
11
15
6

15
10
1
4

5
11
3
13

Voor Asiel
Vraag
Ter info
Legaat
Nieuw lid
Vervallen lid
Vermelding Gemeentegids
Beeldje huismus
Nieuwbouw asiel
Wintervoedering

19
74
166
5
27
7
6
–
–
11

8
51
122
–
50
8
4
49
2
–

Totaal

440

418

Nieuwsbrieven
HMC
HOF
KNNV
Tringa Paintings
Overig

Persberichten
Zuid-Hollands Landschap
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Dunea
Overig

Vragen
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Websitecommissie
In deze moderne tijd is het belang van
snelle digitale communicatie voor de
vereniging minstens zo groot als het uitgeven van een gezellig kwartaalblad.
Het actueel bijhouden van de website
haagsevogels.nl is echter een tijdrovende
klus, die toch even tussen neus en lippen
wordt gedaan. Dankzij de tomeloze inzet
van Wulp- en webredacteur Caroline
Walta is de redactie van beide verenigingsuitgaven in zeer goede handen.
De statistiek laat zien, dat de website heel
vaak geraadpleegd wordt. Het nieuws op
de homepage, de excursies en lezingen,
maar ook de achtergrondgegevens van
de verenigingen zijn op deze manier altijd en voor iedereen beschikbaar.
Nieuw is de fondswervingsthermometer,
waarop de actualiteit van de druppelende
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wervingscampagne voor het nieuwe asiel
wordt bijgehouden.
Handig is ook dat statuten, reglementen en vergunningen voor alle instanties
waarmee we zaken doen via de website
beschikbaar zijn. Voorlopig zijn we heel
tevreden met de vormgeving zoals die nu
al enkele jaren dienst doet.
Alhoewel de techniek nog veel meer mogelijkheden biedt om de website te moderniseren, maken we wat betreft haagse
vogels.nl bewust een pas op de plaats.
De site past nu prima binnen de mogelijkheden van de beschikbare vrijwillige
inzet. Alles wat je meer wilt, vraagt zeeën
aan extra beheertijd. Dat zijn wensen die
we voorlopig graag voor de toekomst bewaren.
Aletta de Ruiter

Informatietelefoon
Ook dit jaar wist men de telefonische informatiepost van onze vereniging te vinden. Het aantal telefoontjes blijft ongeveer tussen de 30 tot 40 per maand.
Een greep uit de vele vragen:
• Wat en wanneer kan ik vogels voeren,
ook voor meeuwen en duiven?
• Nestkasten maken en voor welke vogels
heeft u bouwtekeningen?
• En wat is een mussenstraat?
• Broedende vogels, hoe lang duurt dat?
• Vogel gevonden, waar kan ik die brengen?
• Kan ik donateur worden van het asiel of
lid worden van de Haagse vogelbescherming?
• Wat zijn vogelreservaten, waar vind ik
die?

• Aanvraag stageplaats en voorlichting
op scholen.
• Er is een vogel tegen mijn raam gevlogen, heeft u raamstickers om dit te
voorkomen?
• Wanneer is het winkeltje open ?
• Ook vragen over de tegeltjes van de ooie
vaar en de mus voor het nieuwe asiel
• Wat zijn die fel groene vogels die zo’n
herrie maken?

Dit is slechts een kleine greep uit de vele
vragen.
Het meest verkocht zijn de raamstickers
in het vogelasiel. Deze en alle andere vogelartikelen, zoals voer, zijn ook te koop
in het winkeltje.
Riet Langenhuizen

Foto: Caroline Walta

ooievaarsjongen bij molen De Vlieger
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Regulier overleg Vogelbescherming
Nederland (VBN)
De meeste informatie van VBN bereikt
ondergetekende via de digitale nieuwsbrieven die VBN vrijwel maandelijks
rondstuurt. Daar deze ook bij het bestuur en andere belanghebbenden binnen de HVB binnenkomen, behoeven
berichten hieruit slechts bij hoge uitzondering te worden doorgestuurd. In 2011
is dat niet nodig geweest.
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Begin 2011 vernam de HVB uit de media
dat de winkeliersvereniging ‘Haagsche
Bluf ’ 100 nestkasten voor mussen had
besteld bij VBN. De HVB was hierin niet
gekend. Nog afgezien van het feit dat inhoudelijk nogal wat aan te merken valt
(alleen ophangen van zoveel nestkasten
heeft weinig zin als de betreffende vogels ontbreken), is ook bij VBN opheldering over deze levering gevraagd. De
HVB gaf aan weinig gelukkig te zijn met
deze actie. Gebleken is dat deze order alleen bij de verkoopafdeling van VBN is
terechtgekomen maar VBN niet om inhoudelijk advies is gevraagd. Evenmin
is de HVB bewust door VBN omzeild.
Hoewel het antwoord van VBN niet geheel bevredigend was, hebben wij deze
kwestie verder laten rusten.

proefnummer aangevraagd om te bekijken of wij uit de inhoud ideeën kunnen
opdoen voor een eventueel jeugdblad
binnen de HVB en zijn de voorwaarden
opgevraagd om eventueel (delen) van de
inhoud over te nemen.

Begin mei werd een proefnummer van
het nieuwe blad ‘Vogels Junior’ van VBN
ontvangen met het verzoek dit onder de
aandacht van de jeugdleden van de HVB
te brengen om zo jeugdleden voor VBN
te werven. Wegens het (nog) ontbreken
van jeugdactiviteiten kon de HVB hier
weinig mee. Wel zijn voor de bestuursleden nog enkele exemplaren van dit

Ontvangen werd ook het bericht dat het
jaarverslag 2010 van VBN weer op de
website van VBN te lezen was (het wordt
op ons verzoek uit milieuoverwegingen
niet meer op papier verstuurd).
Daarin viel te lezen dat de Ledenraad van
VBN aan het bestuur advies had uitgebracht tot verbeterde samenwerking met
regionale vogelwerkgroepen en dat het
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bestuur een aantal zaken wilde implementeren in zijn beleid. Omdat ons dit
direct aangaat is bij VBN het advies en
het bestuursbesluit hierop aangevraagd
en ontvangen. Met enkele aanbevelingen
waren wij minder gelukkig. Zo werd het
als een vanzelfsprekendheid beschouwd
dat alle leden van regionale VWG’s ook
lid van VBN behoren te zijn. Op een uitnodiging door VBN voor een toelichtend
gesprek is het bestuur van de HVB niet
ingegaan. Ondergetekende betreurt dat
omdat in zo’n gesprek aan VBN eindelijk eens duidelijk gemaakt kon worden
wat voor bijzondere vereniging de HVB
is en dat op basis van hetgeen VBN formuleert van samenwerking geen sprake
kan zijn. Nu blijft een spanningsveld
tussen beide verenigingen bestaan dat
door zo’n gesprek hopelijk had kunnen
worden weggenomen.

VBN heeft op haar website een rubriek
‘vogelsbijuindebuurt’. Tot nu toe werd
hier alleen verwezen naar de tuinvogelconsulenten in de buurt. Nu vraagt VBN
of ook regionale vogelwerkgroepen,
waaronder dus de HVB, zichtbaar willen
zijn hierop. In overleg met het bestuur
is hierop enthousiast met ‘ja’ gereageerd
en een vragenformulier met aanvullende
gegevens over de HVB opgestuurd. Op
een verzoek van ondergetekende om
ook een tuinvogelconsulent uit de HVB
te rekruteren, heeft Jaap Zoet zich hiertoe bereid verklaard. Wij zijn benieuwd
of daar reacties op komen. De link naar
de HVB zelf is op dit moment nog niet
gerealiseerd.
Tom Loorij
Contactpersoon Vogelbescherming Nederland
voor de HVB

Externe overleggen
De Haagse Vogelbescherming partici
peert, samen met de andere groene organisaties alhier, al decennialang in
verschillende overlegplatforms van de
gemeente Den Haag en soms ook bij andere overheden. Het is de bedoeling dat
we in deze overleggen onze kennis delen
met de beleidsmakers, zodat we gezamenlijk een weloverwogen natuurbeleid
kunnen neerzetten. Deze betrokkenheid vergt uiteraard wel de nodige kennis van zaken met betrekking tot ecologie. Deelnemers aan de verschillende
overleggen zijn: Frederik Hoogerhoud,
Boudewijn Schreiner, Martin van de
Reep en Jaap Zoet. Onderstaand treft u
een beknopte weergave van de vele uren
overleg en inspraak.

Amonsvlakte
Na ambtelijk duwen via het stedelijk
groenoverleg kwam er eindelijk een afspraak met de golfclub en enkele ecoloog/groenbeheerders van de gemeente
Den Haag.
De voorzitter baancommissie van Golf
Duinzicht leidde ons met gepaste trots
rond op het nieuwe sportcomplex. Met
de neus op de feiten leek het in niets op
wat wij dachten dat ermee gebeurd was.
De ruigtes tussen de fairways gaven een
bevredigende diversiteit aan duinvegetatie. Er was een nieuwe paddenpoel gegraven en beheer en beleid worden professioneel gestuurd op het terugbrengen
van biodiversiteit. Door het verwijderen
van een groot aantal heestergroepen zal

Aronsvlakte

het aantal nachtegaalterritoria naar verwachting afnemen. Maar soorten zoals
grasmus en fitis, die hier vroeger als
broedvogel voorkwamen, mogen we opnieuw verwachten. De bij de aanleg van
het aangrenzende fietspad 10 moeizaam
uitgespaarde brem ontpopt zich nu als
onkruid. Overal steken de groene struiken hun kop op. De golfers mogen trots
zijn op zo’n mooi natuurlijk sportveld.
Het project Amonsvlakte beschouwen we
hiermee als afgesloten.

Groenplatform
Het Groenplatform, waarin vertegenwoordigers van alle Haagse groene verenigingen, kwam vier keer bijeen in 2011.
De bijeenkomsten zijn erop gericht om
meningen over het gemeentelijk groenbeleid te toetsen en afstemmingen te maken
voor agendapunten van het aanstaande
Stedelijk Groenoverleg (SGO). In totaal
gaat het om circa 50 onderwerpen, teveel
om in dit verslag te vermelden.
Stedelijk Groenoverleg
Ook hiervoor kwamen we, onder voorzitterschap van de directeur Stadsbeheer,
viermaal bijeen om de actualiteiten van
het groenbeheer te bespreken.
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We kregen informatie van de gemeente
over o.a.
• gedragscode,
• stedelijk groenbeheer,
• problematiek rond de proef met onkruidverdelger ‘Round up’,
• groencompensatieplan voor de bouwlocatie Amerikaanse ambassade,
• bestemmingsplannen,
• stadsecologie en ecologische verbindingszones,
• ook kregen we een excursie naar de vernieuwde zeewering van de boulevard.
Op ons eigen initiatief zijn afspraken gemaakt voor aanpassingen van de oeverbeschoeiing in de Uithof, alwaar we een
rapport voor opstelden.
Ook mengden we ons in de uitvoering
van het leegvissen van de paddenpoel
achter de Zeewindelaan.
Verder werden er uitgebreide discussies
gehouden over bezuinigingsmaatregelen,
waarbij onder andere de Heemtuin H.J.
Bos wegbezuinigd werd. Het resultaat van
ons advies was, dat de overdracht werd
uitgesteld tot 1 juli waarbij de overnamekandidaten worden getoetst en begeleid.

Beheerplatform Madestein
In dit platform komen niet veel punten voor die direct de vogelbescherming
raken. Het meeste gaat over infrastructuur, meubilair en handhaving. Jaap Zoet
was aanwezig op 23 maart. Hier werd
gesproken over het plaatsen van speciale
nestkasten bij politiemanege ‘De Levende
Have’ en een ganzentelling. Op 31 oktober was Frederik aanwezig. Ook hierbij
ging de discussie over het probleem van
ganzenpoep langs de oevers.
Beheerplatform Ockenburg
Het afgelopen jaar zijn er geen bijeen-

komsten meer geweest, wel kwam er
informatie binnen over de overdracht
van het beheer aan het Zuid-Hollands
Landschap, het uitstel van het vijfsterrenhotel en de inrichting van de parkeerplaats en de infrastructuur van de
ingang aan de Monsterseweg.

vogels. Het concept beheerplan Natura
2000, dat ook voor dit gebied geldt, is
inmiddels door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd. Het moet nog wel naar de
betrokken ministeries ter goedkeuring.
Het gebied wordt door omwonende vrijwilligers ontdaan van zwerfvuil.

Beheerplatform Bosjes van Poot
(zie beheerplatform Natuurmonument
Westduinpark en Bosjes van Poot)

Beheerplatform Natuurmonument
Westduinpark en Bosjes van Poot
Op 20 januari 2011 gaan we van start
met de dunningen in het kader van het
Natura 2000-beheerplan. Ook de zin
en onzin van het leegvissen van de paddenpoel levert heftige discussies op. Je
kunt bij deze waterpartij wel een bordje
zetten dat het hier een lustoord voor de
rugstreeppad betreft, maar deze amfibiesoort kan dat helaas niet onderschrijven.
Het biotoop voor een paddenpoel komt
niet overeen met de door de gemeente
gewenste situatie.
Ik kan me voorstellen dat de geachte
lezers zich afvragen wat dit alles met

Beheerplatform Meer en Bos
Evenals Madestein een overleg dat elk
jaar in maart en oktober plaatsvindt.
Veel gepraat over bordjes, bomen en
meubilair. Horizontaal dood hout wordt
vanwege het landgoedbeheer (het is ten
slotte geen bos) weggehaald. Over het algemeen gaat het hier over transparante
houtopstanden, met een weinig diverse
kruidlaag. Voor de grondbroeders is er
weinig broedgelegenheid, maar toch weet
de tjiftjaf zich met een aantal broedgevallen aardig te handhaven. Sinds jaren
broedde er weer een nachtegaal. Bij het
laatste overleg stelde Kees Fokkens voor
om het voormalige vogeleiland, dat tegenwoordig met twee bruggen verbonden is aan het vaste land, vrij te houden
van honden. Het is de enige plek waar
een goede heester- en kruidlaag aanwezig is voor broedende vogels. Dat advies
is overgenomen door de gemeente. Het
woud van bordjes dat de hondenuitlaat
regelt, kan geheel verdwijnen. Het gebied
is te klein voor zonering om losloop- en
aanlijngebied te handhaven. Dat wordt
binnenkort geregeld in het nieuwe hondenbeleid.
Beheerplatform Wapendal
Informatie en discussies gaan voornamelijk over dunningen, begrazing en
inventarisatie van planten, insecten en

Foto: Rogier Mos

blauwborst
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vogelbescherming te maken heeft. Het
antwoord is alles. De leefbaarheid van
vogels heeft alles te maken met ecologie. Je kunt het een niet loskoppelen
van het ander. Natura 2000 beoogt een
herstel van de natuurlijke dynamiek
van de duinen, verdeeld in witte duinen
(zeereep), grijze duinen (duinweide), en
achterduinen (duinbos) en de daarbij behorende vegetatie. De aanwezigheid van
kalk in de bodem is maatgevend voor de
begroeiing. Willen we natuur en zo ja,
weten we wat we willen en is dat haalbaar? Voorlopig betekent dat, dat we het
bestaande landschap stevig moeten aanpakken. Je kunt hier ethische bezwaren
tegen hebben, maar het gaat natuurlijk
om het eindresultaat. Straks hebben we
weer natuurlijke duinen, die zichzelf
in stand houden en waar we specifieke
duinvogels mogen terugverwachten zoals
tapuit en bergeend.
Ik kan een heel boek schrijven over het
proces dat we met de gemeente Den Haag
en de provincie Zuid-Holland hebben
doorlopen over de totstandkoming van
dit nieuwe beheerplan, maar dat is te veel
voor dit jaarverslag.
Voor de Bosjes van Poot geldt ook het
Natura 2000-beheerplan, maar dit gebied
Foto: André en Muriel Kommer

tapuit op de uitkijk
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kan pas wordt aangepakt als er budget
overblijft uit het Westduinpark.

Regulier overleg met Dienst Stadsbeheer
Lopende zaken omtrent beheer vogelrustgebieden, asiel, Flora- en faunawet,
dunningen en noodtellingen worden
in het Regulier overleg met de Dienst
Stadsbeheer besproken. De belangrijkste afspraak van het afgelopen jaar geldt
wel het maken van nieuwe beheerplannen voor alle Haagse vogelrustgebieden. Hetty Mos heeft daarvoor de eerste
twee conceptplannen voor de Abraham
Schierbeektuin en de André van der
Laantuin aangeleverd. De overige rustgebieden volgen in 2012. Om onze gelederen te versterken heeft Martin van
de Reep zich aangesloten bij dit overleg
zodat we, net als voorheen, weer met drie
man zijn. De overleggen vinden drie keer
per jaar plaats. De laatste vergadering was
in onze nieuwe veldwerkruimte aan de
Laan van Poot.
Platform hondenbeleid
De HVB heeft samen met de KNNV zitting in het platform voor het nieuwe hondenbeleid van de gemeente Den Haag. De
reden dat we daar aanschuiven is om de
verstoringsfactor loslopende honden op
de natuur realistisch in beeld te brengen.
De vraag is waar het losloopbeleid zonder al te veel risico voor de broedvogels
en overige fauna verruimd kan worden en
waar de honden echt aan de lijn moeten.
Afgelopen jaar hebben Kees Fokkens
en ondergetekende samen met vertegenwoordigers van de Haagse Dieren
bescherming en de hondenverenigingen
enkele malen rond de tafel gezeten om
dit probleem bij de kop te pakken.
Frederik Hoogerhoud

BAC-resultaten
Tijdens de ALV is besloten om de doelen uit het beleidsadviesrapport voor 2010
een jaar door te schuiven naar 2011. Dat betekent dus dat hetzelfde lijstje opnieuw
op behaalde resultaten moet worden getoetst. Als we naar het nog-te-doen-lijstje
kijken, kunnen we met tevredenheid constateren dat de meeste doelen gehaald zijn.
In 2012 kunnen we door met de volgende targets.
Project

Resultaat

Nog te doen

Website

Excursies zijn rechtstreeks bereikbaar,
Actualiteit verbeterd,
Wulp en Inventarisatierapport in pdf
Statuut, reglement en vergunning in pdf
Project Meetnet Urbane Soorten (MUS)
Elke twee jaar Haags Vogel Festival
Regelmatig een persbericht naar alle media
Regelmatig interviews op radio en TV
Jaarlijks wordt er een excursie gehouden in de
Abraham Schierbeektuin. Dat wordt gepubliceerd in
de pers en trekt veel nieuwe leden aan.
Comité is opgestart aan het eind van het jaar

Jeugdpagina ontwikkelen
Pagina’s projectonderwerpen
Inventarisaties per groengebied

Samen met AVN en externe vogelaars wordt gewerkt
aan een overzicht van de huismus
Project wordt momenteel uitgewerkt

Project nader uitwerken

Donateurs bij
vereniging
PR-plan
PR-reservaat
Comité van
aanbeveling
Project jaarlijkse
vogelsoort
Beheerplan vogelrustgebieden
Versterken MIC
Brochures bescherming
vogels
Jeugdbeleid
Werkgroepjes
deelgebieden
Samenwerken in Groen
Platform

Plan inventarisatiegroep
Draaiboek projecten
Onderzoek nieuw
vogelasiel
Versterking commissies

Wulpen naar wijkcentra etc.
Misschien ook werkstages voor
scholen creëren.

Nieuw lid MIC is aangetrokken
Begin gemaakt met project
Tom Loorij heeft een projectopzet voor een jeugdcommissie gemaakt. Dit kan dienen als leiddraad
voor de nieuw activiteiten.
In Voorburg is een succesvolle buurtavond en een
excursie gehouden. De PR leverde enkele nieuwe
leden op.
Het platform is 4 keer bijeen geweest. Hierin zitten
HVB, AVN, IVN, HMC, KNNV en Groei en Bloei.
Er zijn twee succesvolle initiatieven uitgewerkt. Te
weten advies oeverbeschoeiingen Uithof en advies
Paddenpoel Westduinpark
Er zijn momenteel voldoende tellers voor de te inventariseren gebieden.
Dit jaar geen cursus gehouden.
Er zijn draaiboeken van het Haags Vogel Festival en
de Voorburgse PR-avond uitgewerkt die ook voor
andere projecten kunnen dienen.
De tekeningen voor het nieuwe asiel zijn gereed en
de kostenposten gespecificeerd doorgerekend. De
bouwvergunningaanvraag ligt klaar.
PR-cie krijgt regelmatig ondersteuning uit andere
cie’s
De Webcie heeft een nieuwe moderator

Project moet in voorjaar 2012
starten, maar is nog op zoek naar
begeleiding.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd

Werving fondsen
Veldwerkcie zoekt nog een organisator
Jeugdcie zoekt 2 jeugdleiders

Aletta de Ruiter en Tom Loorij
Jaarverslag 2011
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Project MUS
Het MUS-project van SOVON is in de
Haagse gelederen duidelijk aangeslagen.
Vrijwel alle 35 tellers uit 2010 hebben ook
in 2011 weer meegedaan. Daarnaast werden er voor 2011 maar liefst 12 nieuwe
tellers gevonden, wat het aantal getelde
postcodegebieden op 45 bracht! Dat betekent dat meer dan de helft van alle (87)
postcodegebieden in Den Haag en randgemeenten is geteld. Een geweldige prestatie!
Alle deelnemers worden dan ook van harte
dank gezegd voor hun medewerking.
Vooral in Rijswijk en enkele niet (Laak
kwartier) of slecht bezette stadsdelen van
Den Haag konden nieuwe tellers geworven
worden zodat de tellingen ook evenwichtiger over de gemeenten en stadsdelen zijn
verdeeld.
Toch blijven enkele postcodegebieden
zwak vertegenwoordigd. Ook hebben enkele tellers om uiteenlopende redenen gezegd dat 2011 helaas hun laatste telling is.
Voor 2012 is dus dringend enige versterking nodig.
Aardig is dat de tellers uit alle geledingen
van de vereniging komen: bestuursleden,
vogelwachters, andere actieve leden, maar
vooral ook leden die tot nu toe op geen
enkele wijze actief waren binnen de vereniging. Zelfs een niet-lid is gestrikt. Zo
heeft het MUS-project indirect als bijkomend effect dat meer leden betrokken
raken bij het doen en laten van de Haagse
Vogelbescherming.
Ook is zo een hele leuke mix van ervaren
en minder ervaren tellers ontstaan. Van
allebei 14 en de andere 17 hebben een gemiddelde telervaring. En gelukkig laten
ook vrouwelijke tellers zich niet afschrikken want eenderde van de MUS-tellers is
vrouw.
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Evenals vorig jaar is ondergetekende door
SOVON tot mede-teller gemaakt van alle
tellers in de Haagse regio. Daarmee heeft
hij inzage in de individuele telgegevens
van iedereen. Hierdoor is eventueel rappellering mogelijk van diegenen die hun
telgegevens nog niet hadden ingevoerd,
hetgeen nauwelijks nodig was. Vrijwel iedereen was zo snel met invoeren dat in de
november-Wulp al publicatie van de eerste
uitkomsten van 2011 mogelijk was. Ook
konden zo enkele controles worden uitgevoerd op juistheid van de ingevoerde gegevens. Dit leidde zelfs tot de vaststelling
van een meerdere keren gemaakte fout dat
de aantallen houtduiven per ongeluk op
de regel van de holenduif waren terecht
gekomen. Dit is aan SOVON gemeld met
de vraag of een standaard controleslag
hiervoor kon worden ingebouwd.
Voor het overige liepen de contacten met
de individuele tellers en met SOVON uitstekend. De coördinator van het MUSproject bij SOVON hield op 21 maart een
interessante, door de CEL georganiseerde,
lezing over het project. Uit de contacten
met SOVON blijkt dat een en ander ten
zeerste wordt gewaardeerd en dat de stedelijke agglomeratie van Den Haag nu tot de
best getelde gebieden in het MUS-project
behoort! Hopelijk kunnen we binnenkort
de eerste voorzichtige trends berekenen
hoe de stadsvogels het in de Haagse regio
doen en onze beschermingsactiviteiten
hierop afstemmen.
Tom Loorij
Coördinator SOVON voor de MUS-tellingen in
de Haagse regio

Nieuwbouw vogelasiel
De verwachting dat 2011 het jaar zou
worden waarin we grote vorderingen
zouden maken met de ontwikkeling van
het nieuwe vogelasiel is niet uitgekomen.
De fondswerving blijft helaas steken op
enkele kleine bijdragen, waardoor de
bouw van een nieuw asiel bepaald niet
binnen handbereik komt.
De voorwaarde voor nieuwbouw komt
bij de gemeente Den Haag vandaan. Het
huidige gebouw staat in het landgoed
Meer en Bos en de gemeente wil daar op
termijn alle landgoedvreemde opstallen verwijderen om het landgoed weer
in oude luister te kunnen herstellen. De
HVB heeft dus opdracht gekregen om
op zoek te gaan naar een andere locatie.
De enige hulp die de gemeente daarbij
biedt is het aanwijzen van een andere
locatie. De rest is voor rekening van de
vereniging.
Sinds enkele jaren zijn bestuur, wervingscommissie en asielbouwcommissie druk
in de weer om een nieuw asiel voor te be-

reiden. De tekeningen voor nieuwbouw
zijn gereed, het rekenwerk voor realisatie
is gedaan, we weten dus precies wat het
nieuwe gebouw gaat kosten, de nieuwe
locatie is verkend, het plan van aanpak
voor verhuizing ligt klaar, we staan op
het punt om een bouwaanvraag bij de
gemeente te doen. Kortom, we staan
in de startblokken om vooruit te gaan.
Maar aangezien er geen geld is voor uitvoering, is het plan voor een nieuw asiel
voorlopig nog een luchtkasteel.
De huurovereenkomst voor het huidige
gebouw loopt in 2012 af. Gelukkig zitten we in Meer en Bos niet op een schopstoel en heeft de gemeente beloofd om
het huurcontract elk jaar kortlopend te
verlengen.
Maar we kijken natuurlijk allemaal reikhalzend uit naar de geldschieters die ons
nieuwe asiel helpen bouwen.
Aletta de Ruiter

Fondswerving nieuwbouw Vogelasiel
De officiële start van de fondsenwer
vingscampagne voor de nieuwbouw
van het vogelasiel vond plaats op 15
april 2011. De Haagse Dierenbescher
ming overhandigde de Haagse Vogel
bescherming een cheque van 45.000
euro. Mirke Beckers, voorzitter van de
Haagse Dierenbescherming, ontving als
blijk van waardering het eerste exemplaar van een bronzen mus die belangeloos door de Haagse kunstenaar Loek
Bos was ontworpen. De verkoop van

de bronzen beeldjes en de goedkopere
kunstharsmussen verliep daarna zeer
voorspoedig. In totaal zijn er afgelopen
jaar 46 bronzen mussen en 110 kunstharsmussen verkocht.
Intussen werd ook het idee uitgewerkt
om alle bedrijven uit Den Haag en omgeving die een vogelnaam in hun bedrijfsnaam hebben om een gift te vragen. Natuurlijk zouden deze bedrijven
daar iets voor terug krijgen. Het idee
Jaarverslag 2011
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was om in het nieuwe vogelasiel van alle
gulle gevers een bedrijfsnamenmozaïek
te maken. Helaas bleek de bereidwilligheid om 120 euro over te maken beperkt
tot vijf bedrijven. Huisarts De Gier,
Kolibriecardsengifts.nl, Vos en Vogels
Belastingadviseurs, Notariaat De Gier en
Dierenspeciaalzaak De Nachtegaal deden
aan deze actie mee. Bij deze dierenspeciaalzaak in de Boogaard in Rijswijk staat
sindsdien ook een collectebus van de
Haagse Vogelbescherming. Het zal nog
een hele toer worden om van vijf namen
een mooi mozaïek te maken…
Ook hebben we een kleine honderd
grote bedrijven uit Den Haag en omgeving om een gift voor het nieuwe asiel
gevraagd. Dat fondswerving in crisistijd
best lastig is, bleek uit de respons. Een
enkel bedrijf heeft de moeite genomen
om een afwijzingsbrief te retourneren,
maar van het gros hebben we helaas
nooit iets vernomen. Wel mochten we
tijdens de MKB Haringparty op 7 juni jl.
uit handen van MKB-voorzitter Gert van
der Houwen (tevens lid van het Comité
van Aanbeveling Nieuwbouw Vogelasiel)
een cheque t.w.v. 1.000 euro ontvangen.
Uit de zaal, met 600 vertegenwoordigers
uit het Midden- en Kleinbedrijf, kwam
een spontane gift van 500 euro door
K-Rentool B.V. en zegde de firma Toet
Systeemplafonds toe een gratis systeemplafond te willen plaatsen in de grootste ruimte van het nieuwe asiel. LSM
Security doneerde een gift van 275 euro.
Uiteraard zijn we hier heel blij mee.
In de Wulp hebben we de noodzaak voor
de nieuwbouw van een vogelasiel bij
onze leden onder de aandacht gebracht.
Deze wervingsactie leverde een bedrag
van 1.290 euro op. Tevens werd voor de
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komende vijf jaar een periodieke notariële schenking van 10.000 euro per jaar
toegezegd.
Tijdens het op zondag 4 september door
de Haagse Vogelbescherming en Ringfoto
Focus Voorburg georganiseerde ZuidHollands Vogelfestival bleken vier sponsoren de realisatie van een nieuw vogel
asiel in Den Haag te willen ondersteunen.
Ringfoto Focus Voorburg, Swarovski,
Opticron
en
Hoogheemraadschap
van Delfland overhandigden Frederik
Hoogerhoud een cheque van 1.000 euro.
De handgeschilderde ooievaarstegeltjes
van Frederik Hoogerhoud hebben inmiddels 720,- euro opgebracht.
In Nederland zijn er honderden stichtingen en fondsen die goede doelen steunen. Een twintigtal richt zich hierbij op
de bescherming van dieren of het geven
van natuureducatie. Omdat deze beide
aspecten in het nieuwe asiel samenkomen, hebben we de kansrijke stichtingen en fondsen aangeschreven. Hier is
veel respons op gekomen. Vaak werd
om aanvullende informatie gevraagd,
waarbij tevens gezegd werd dat de uiteindelijke beoordeling nog wel even op
zich zou laten wachten. De Stichting
Moyra-Stava-Morena heeft een bedrag
van 5.000 euro toegezegd, de Stichting
van Mourik van Amerongen & Nazaten
steunt de nieuwbouw met een schenking
van 500 euro.
Voordat de bouw van het nieuwe vogelasiel daadwerkelijk van start kan gaan,
heeft de Haagse Vogelbescherming nog
veel geld nodig. Het fondswervingsteam
waarin Hans Elders, Aletta de Ruiter,
André Smit, Frits IJzendoorn en Idde
Lammers zitting hebben, zal in 2012
nieuwe bronnen moeten aanboren.
Idde Lammers

Samenstelling Commissies per 31-12-2011
Kascommissie
Wim Kooij
André Smit
Frits IJzendoorn (reservelid)
Redactie Wulp
Caroline Walta (hoofdredactie)
Loes Loorij-Verhoef (corrector)
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Commissie Excursies en Lezingen (CEL)
Jaap Zoet (voorzitter)
Renée Lankhorst (secretaris)
Jan Pietersen (penningmeester)
Nicolette Rab (meerdaagse excursies)
Jouke Karper (lezingen)
Riet Langenhuizen (lid)
Ton Haase (bestuursvertegenwoordiger)
Muriel Kommer (dagexcursies)
Websitecommissie
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Caroline Walta (webmaster)
Loes Loorij-Verhoef (postmaster)
Asielcommissie
John Woudstra (voorzitter)
Ruud de Fouw (penningmeester)
Carla van Pelt (personeel)
Ruud van der Waard (beheerder)
Riet Langenhuizen (winkel)
Pieter van Klaveren (onderzoek)
Aletta de Ruiter (bestuursvertegenwoordiger)
Veldwerkcommissie
Peter Weanink (materiaal)
Boudewijn Schreiner (coördinator)
Jaap Zoet (lid)
Nastja Duijsters (faciliteiten)
Ruud van der Waard (contact inventarisaties)
Dick Pescott (PBBS)
Frederik Hoogerhoud (bestuursvertegenwoordiger)

Commissie Inventarisatierapport
Ruud van der Waard (contact veldwerk)
André Saanen (tellijsten)
Frank Kooper (redacteur)
Aletta de Ruiter (lay-out)
Idde Lammers (bestuursvertegenwoordiger)
Commissie Publiciteit
Loes Jalink (voorzitter)
Riet Langenhuizen
Hetty Mos
Gwen Troost
Rogier Mos (bestuursvertegenwoordiger)
Milieucommissie
Frederik Hoogerhoud
Ruud van der Waard
Martin van de Reep
Werkgroep Asielbouw
Frits IJzendoorn
Nico Bootsma (extern deskundige)
Aletta de Ruiter (projectleider)
Werkgroep Fondsenwerving
André Smit
Frits IJzendoorn
Aletta de Ruiter
Hans Elders
Idde Lammers (projectleider)
Beleidsadviescommissie (BAC)
Tom Loorij
Aletta de Ruiter
Informatietelefoon
Riet Langenhuizen
Vertegenwoordigers in externe overleggen
Tom Loorij (contact VBN + SOVON)
Boudewijn Schreiner (regulier overleg + Marlot)
Martin van de Reep (regulier overleg +
Leidschendam-Voorburg)
Frederik Hoogerhoud (alle andere)
Jaarverslag 2011
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Waar de Haagse Vogelbescherming voor staat

• Bescherming van in het wild levende vogels
• Onderhoud en creëren van vogelrustgebieden
• Het verzorgen van gewonde wilde vogels en die na genezing terugplaatsen
• Het verzorgen van wintervoederingen bij extreem winterweer
• Projectmatig creëren van nestgelegenheid voor bedreigde soorten
• Beïnvloeden van overheidsbeleid m.b.t. natuurlijke leefomgeving vogels
• Adviseren van particulieren over vogelbescherming
• Publiciteit maken voor vogels in de media en tijdens evenementen
• Inventariseren en waarnemen van vogels in het geografische werkgebied
• Samenwerking met andere Haagse groene organisaties
• Toezicht op het naleven van de Flora- en faunawet
• Organiseren van excursies, lezingen en vogelreizen

Vogelasiel De Wulp
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