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Voorwoord
Op de volgende bladzijden leest u hoe
het de ‘Vereniging voor Vogelbescherming
’s-Gravenhage en omstreken’ in 2019 is
vergaan. Toen ik de verschillende bijdragen in de aanloop naar het verschijnen van
dit jaarverslag doornam, was ik onder de
indruk. Ik dacht ‘wat doen we als relatief
kleine vereniging toch veel goede en leuke
dingen!’
Hoewel klein? Verderop leest u dat het
aantal HVB-leden toenam van 974 in 2018
tot 975 in 2019. De werkelijkheid bleek
heel wat rooskleuriger. Door een storing
in de software van onze website, bleven de
gegevens van een aantal nieuwe leden die
zich via de site hadden aangemeld, ‘hangen’. Die namen en adressen zijn gelukkig in januari 2020 ontdekt en dat heeft
geleid tot een werkelijke groei met 36
leden! In het jaar waarin we als Haagse
Vogelbescherming onze 95-ste verjaardag vieren, zitten we dus met 1.011 leden
weer boven de 1.000. Veel dank aan allen
die zich tijdens excursies, bij wandelingen, via folderacties en Facebook hebben
ingespannen voor de ledenwerving. Dat
was in 2019, maar als ik zie wat er voor het
komende jaar allemaal al weer op stapel
staat, vertrouw ik erop dat in 2020 het ledenaantal opnieuw zal toenemen.
Het gaat te ver om in te gaan op het werk
van alle commissies, actieve leden en vrijwilligers, dat is bijna onmogelijk. Ik beperk
me tot een greep uit de inspirerende activiteiten die in dit verslag aan bod komen. U
weet dat dit bestuur het bewaren van harmonie binnen de HVB belangrijk vindt.
Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is
voor inhoudelijke discussies, die mogen
best stevig zijn, maar moeten zakelijk worden gevoerd. Het ‘op de man spelen’ laten
wij als vogel- en natuurvrienden graag over

aan de politiek of de voetballers. Tegen die
achtergrond ben ik verheugd dat ik kan
rapporteren dat de gesprekken tussen het
HVB-bestuur en de Commissie Excursies
en Lezingen (CEL) eind 2019 op een goede
manier zijn afgerond. De discussie begon
omdat het HVB-bestuur de CEL vroeg om
voor 2020 een kostendekkende begroting
op te stellen voor de organisatie van cursussen, lezingen en excursies. Dat vergde
een aantal gespreksrondes en verliep niet
zonder slag of stoot. Voor vier CEL-leden
was het aanleiding om op te stappen. Het
bestuur betreurt dat, maar is tegelijkertijd
verheugd dat drie leden, waaronder de
voorzitter, zijn aangebleven. Zij vormen
de kern van een in 2020 nieuw te vormen
CEL met als uitgangspunt een sluitende
begroting. Ik noem het als voorbeeld van
hoe een stevige discussie op ordentelijke
manier kan worden gevoerd en afgerond.
Onze CEL is overigens zeer actief. In 2019
organiseerde ze maar liefst 30 excursies
met gemiddeld 14 deelnemers. Bij de zes
lezingen kwamen per keer tussen de 30
en 40 belangstellenden luisteren. Zonder
meer een mooie opkomst.
Wat betreft de verenigingsfinanciën is
er sprake van een situatie die we kennen
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uit de afgelopen jaren. We proberen als
HVB zuinig om te springen met de beschikbare gelden, maar er is een verlies
dat kan worden opgevangen uit de continuïteitsreserve. Hoe dat zit? Het is geen
geheim dat de enige betaalde krachten
van de HVB werken op Vogelopvang de
Wulp. Dat is geen luxe, maar noodzaak
als je bedenkt dat er jaarlijks meer dan
10.000 zieke en gewonde vogels worden
opgevangen, verzorgd en meestal weer
kunnen worden teruggezet in de natuur.
Het is een arbeidsintensieve activiteit die
alleen mogelijk is door de inzet van vele
tientallen onbetaalde vrijwilligers. De twee
betaalde krachten geven leiding en zorgen
voor de continuïteit. De kosten van de
Vogelopvang – huisvesting, salarissen, medicijnen, voedsel – kunnen onmogelijk uit de contributies worden betaald. Dat betekent dat al jarenlang legaten, donaties en erfstellingen de opvang
en behandeling mogelijk maken. En – als
we even namens de vogels mogen spreken
– daarvoor zijn we de leden die zo ruimhartig legateren, natuurlijk heel dankbaar.
Onze Vogelopvang staat goed aangeschreven, de medewerkers worden steeds vaker
geraadpleegd door andere opvangcentra
en je ziet dat de waardering voor het werk
van De Wulp toeneemt. Dat resulteert in
een betere en grotere samenwerking met
andere opvangcentra.
De Inventarisatiecommissie bracht in dit
verslagjaar voor de 32e maal haar rapport
over 2018 uit. In 2020 zal verslag nr. 33
verschijnen. Tel daarbij op de afzonderlijk verschijnende MUS-rapporten en dan
weet u dat er door onze leden druk wordt
geteld en gerapporteerd. Bijzonder is dat
er in MUS-verband van de 81 postcode gebieden in onze stad er 67 worden geteld.
SOVON is ons er erkentelijk voor. U vindt
de rapporten op www.haagsevogels.nl

De werkzaamheden van de commissie
Veldwerk bestaan voor een belangrijk
deel uit het onderhouden van onze vogelrustgebieden. Ook de nestkastprojecten
- er zijn inmiddels 14 verschillende types vinden plaats in nauwe afstemming
met Veldwerk. Een aantal vogelwachters
bracht samen een bezoek aan SchouwenDuiveland.
Het ooievaarsproject waarin de HVB participeert, leverde in onze omgeving 16
bezette nesten op. In totaal werden er 30
jongen geboren en geringd. U leest er meer
over op de volgende bladzijden.
Tot zover deze inleiding op het jaarverslag
over 2019. Ik ben me ervan bewust dat
ik met de bovenstaande opsomming een
groot aantal ‘stille krachten’ tekort doe.
Denk aan de redactie van de Wulp en alle
schrijvers van artikelen, aan de ledenadministratie, de postmaster, de leden die
de website en de FB-pagina’s bijhouden,
leden die in het najaar en de winter helpen
snoeien in de vogelrustgebieden, excursieleiders enz. Het zijn allemaal vrijwilligers
die onze vereniging maken tot wat hij is:
een actieve, deskundige organisatie van
vogel- en natuurvrienden.
U zult van dit bestuur – dat zich overigens
zonder uitzondering herkiesbaar stelt
voor een volgende bestuursperiode – in
de komende maanden meer horen over
de viering van het 95-jarig bestaan van de
Haagse Vogelbescherming.
Ik hoop een groot aantal van u te mogen
verwelkomen op de Algemene Ledenver
gadering die plaatsvindt op woensdagavond 25 maart a.s. in ‘de Stal’. De uitnodiging, agenda en adresgegevens van de ALV
vindt u op de achterzijde van dit jaarverslag.
Hans Elders, voorzitter HVB
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Financiën
EXPLOITATIEREKENING

2020

2019

2019

2018

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Baten
Contributies (incl. extra bijdragen)

18.000

18.893

18.000

Donaties (vogelopvang)

11.500

16.467

11.500

29.187

0

100.512

0

84.183

Legaten, erfstellingen, schenkingen
Opbrengst vermogen

19.537

0

81

0

200

29.500

135.953

29.500

133.107

Lasten
Organisatie
Publiciteit
CEL
Veldwerk
Exploitatie vogelopvang 'De Wulp'

Saldo van baten en lasten

-3.600

-3.467

-3.500

-6.425

-10.790

-13.567

-10.500

-9.441

390

-1.843

-2.020

-2.009

-4.000

-3.575

-4.400

-7.706

-147.000

-141.234

-127.350

-129.940

-165.000

-163.686

-147.770

-155.520

-135.500

-27.733

-118.270

-22.413

Toedeling van baten en lasten:
Vereniging
Inkomsten (contributies , rente e.d.)
Uitgaven

18.000

18.973

18.000

19.737

-18.000

-22.452

-20.420

-25.581

0

-3.479

-2.420

-5.844

Vogelopvang 'De Wulp'
Inkomsten (donaties, vogelpot, acties)
Uitgaven

11.500

16.467

11.500

29.187

-147.000

-141.234

-127.350

-129.940

-135.500

-124.767

-115.850

-100.753

0

100.512

0

84.183

-135.500

-27.733

-118.270

-22.413

135.500

27.733

118.270

22.413

Uitzonderlijke baten en lasten
Erfstellingen, legaten, schenkingen
Resultaat Haagse Vogelbescherming
Resultaatbestemming
onttrekking aan continuïteitsreserve
BALANS PER 31 DECEMBER

2019

2018

na resultaatbestemming
Liquide middelen

738.448

878.760

Vorderingen en overlopende activa

104.091

4.291

Totaal activa

842.539

883.051

Continuïteitsreserve

829.695

857.428

12.844

25.623

842.539

883.051

Schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
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Toelichting bij de balans en
exploitatierekening
Met betrekking tot het jaar 2019 heeft
de vereniging weer een aanzienlijk legaat ontvangen van € 100.000 waardoor
het uiteindelijk tekort beperkt bleef tot
€ 27.733.
De inkomsten uit de contributiebijdragen waren bijna € 900 hoger dan begroot.
Daartegenover staat een fors hogere uitgave aan publiciteit. Ten behoeve van het
aantrekken van nieuwe leden zijn voor

Vogelopvang 'De Wulp'

2020
Begroting

Baten
Donaties
Vogelpot en overige acties
Lasten
Uitgaven t.b.v. vogels
Medewerkers en vrijwilligers
Overige kosten

2019
Realisatie
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2019
Begroting

2018
Realisatie

10.000
1.500
11.500

14.244
2.223
16.467

10.000
1.500
11.500

26.742
2.444
29.187

-30.000
-74.500
-42.500
-147.000

-29.754
-71.583
-39.897
-141.234

-24.000
-66.000
-37.350
-127.350

-23.306
-66.327
-40.307
-129.940

Bij Vogelopvang De Wulp zien wij een
stijging van de direct aan de opgevangen
vogels toe te rekenen kosten voor voeding, maar ook de kosten voor onderzoek,
zoals in 2018 opgezet, zijn toegenomen.
Ten gevolge van steeds hogere eisen die
de overheid stelt aan de opvang van wilde
dieren en met name aan de aanwezigheid
van gekwalificeerd personeel, stijgen de
kosten voor de medewerkers en vrijwilligers aanzienlijk.
Continuïteitsreserve
stand per 1 januari
toevoeging
onttrekking
stand per 31 december

een bedrag van € 900 tien verrekijkers
aangeschaft die worden ingezet bij wandelingen voor beginnende vogelaars. Ook
is een aantal folders opnieuw uitgebracht
en bij het nestkastenproject gaan de initiële kosten duidelijk voor de baten uit per saldo circa € 1.700 - mede veroorzaakt
door het feit, dat geen rekening wordt gehouden met de waarde van de voorraad
nestkasten per het einde van het jaar.

De stijging bij de overige kosten worden
vooral veroorzaakt door de sterke toename van de waterschapslasten en andere
heffingen, de kosten van afvalverwijdering en de energiekosten.
Het bestuur stelt voor het resultaat over
2019 ad negatief € 27.733 en het begrote resultaat over 2020 van ad negatief
€ 135.500, te onttrekken aan de conti
nuïteitsreserve.

2020
829.695

2019
857.428

2018
879.842

-135.500
694.195

-27.733
829.695

-22.413
857.428

Ledenadministratie
Stand van zaken per

31-12-2019

Ereleden

31-12-2018

2

2

895

899

Gezinsleden

36

30

Lid voor het leven

32

30

Jeugdleden

10

13

975*

974

Gewone leden

Totaal

*In januari 2020 is ontdekt dat de gegevens van een aantal nieuwe leden die zich in de loop van
2019 via de website hadden opgegeven, vanwege een software probleem de ledenadministratie niet
hebben bereikt. Hoewel de nieuwe leden strikt genomen pas vanaf 2020 mogen worden meegeteld,
hechten we eraan het aantal – het waren er 36 – hier te noemen. Ze mogen dus eigenlijk worden
opgeteld bij de 975 leden per 31 dec. 2019 uit het schema hierboven. Het totale aantal HVB-leden
is dus bij aanvang van 2020 met 1.011 weer boven de 1.000 terecht gekomen.

Rob de Jong

Postmaster
Het aantal binnengekomen berichten dit jaar is 382. De meeste waren louter ter informatie. Een aantal vragen konden zelf beantwoord worden, andere werden doorgespeeld
naar leden van de vereniging die meer expertise hebben op het gebied van de vraag.
Hieronder een samenvatting van de aard van de berichten:
Ingekomen berichten 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nieuwsbrieven

92

97

106

114

99

40

30

40

42

Persberichten

32

43

48

35

31

14

7

5

1

Vragen

114

68

78

69

106

85

93

96

165

Ter informatie

180

228

250

210

255

258

211

203

174

Totaal

418

436

482

428

491

397

341

344

382

In het voorjaar was er veel belangstelling voor de (vroege) vogelwandelingen door
Clingendael en Oosterbeek. Naar aanleiding van artikelen in diverse wijkbladen kwamen er dit najaar veel verzoeken om informatie over nestkasten binnen en werden er
diverse besteld. In een tuin in de Vruchtenbuurt zat in oktober een houtsnip.
Loes Loorij
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Redactie en PR-commissie
De Wulp verscheen in 2019 in ieder kwartaal. In iedere uitgave alsmede op de omslag werd stilgestaan bij Het Jaar van de
Wulp.
Drie maal was het aantal pagina’s 36, de
augustus uitgave telde ‘slechts’ 32 pagina’s. Ook in dit verslagjaar lag de samenstelling en eindredactie bij Foeke Zeilstra
en Loes Loorij. De serie Jaar van de Wulp
artikelen in de vier Wulpen van 2019
werd gecoördineerd door Tom Loorij.
Germaine Pasmans tekende opnieuw
voor alle ontwerp- en opmaakwerkzaamheden.
In aanvulling op ons kwartaalblad brachten we de Ganzenveer uit, een digitale
nieuwsbrief naar actieve HVB-leden met
laatste nieuwtjes en relevante ontwikkelin-

gen. Meer dan 150 personen staan op deze
interne mailinglijst.
De redactiecommissie boog zich begin
2019 over het HVB-jaarverslag 2018. Een
hele klus omdat de productie en verzending ervan gelijk loopt met de februari
Wulp. Als vrijwilliger springt Kees Riemens
regelmatig bij. Hij was actief betrokken bij
de productie van het Jaarverslag over 2019
dat u nu in handen heeft.
De lentewandelingen in Clingendael en
Oos
terbeek, Marlot en het Haagse Bos
stonden onder leiding van Caroline Walta,
Rob ter Ellen, Wim Kooij en Frederik
Hoogerhoud. Meer dan 80 belangstellenden liepen mee in groepjes van 10 tot 12

Vogelwandeling Clingendael o.l.v. Caroline Walta, 16 april 2019
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2019

Jaar van
de Wulp

De Wulp
50e jaargang nr. 1 - februari 2019

2019

2019

Jaar van
de Wulp

Jaar van
de Wulp

De Wulp

De Wulp

50e jaargang nr. 2 - mei 2019

personen. De door de HVB aangeschafte
nieuwe kijkers werden meteen flink gebruikt en zeer gewaardeerd. Na afloop
werd belangstellenden gevraagd door met
een lidmaatschap – ‘voor de prijs van een
aardige fles wijn, bent u al een jaar lang
HVB-lid’ – het werk van de HVB te steunen. Het leverde een aanzienlijk aantal
nieuwe leden op. Voor het voorjaar 2020

50e jaargang nr. 3 - augustus 2019

2019

Jaar van
de Wulp

De Wulp
50e jaargang nr. 4 - november 2019

gaan we dit herhalen. En doen hierbij alvast een oproep aan gidsen om ons te helpen. We zijn blij dat - toen we hoorden dat
er sprake was van een paar CEL-verlaters we André Kommer hebben weten te strikken als gids… Wie volgt? Je moet wel het
geduld hebben om met ‘beginners’ op stap
te gaan. Mensen die veel vogels al snel als
kbv’s typeren. Kleine Bruine Vogeltjes dus.

Onze secretaris Jeroen Melcherts in de HVB-stand op de Polderdag
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We verheugen ons op de geplande ‘Opa–
Oma–kleinkind’-wandeling in onze parken. Het deelnamebewijs van de oudere
generatie is het meebrengen van een kleinkind. Natuurlijk om kinderen in de gevoelige leeftijd weg te lokken van hun beeldschermen en ze een echte in plaats van
digitale natuurervaring te bezorgen. Jong
geleerd, oud gedaan, dat idee.
M.b.t. nestkasten – 14 verschillende soorten – zijn artikelen en persberichten aan
alle wijkbladen in onze regio verzonden.

Adri de Groot. Jawel, dat is dé Adri van de
Vogeldagboeken met rond de 25.000 volgers in de hele wereld!
De achtergrond van onze Facebook publicaties is om een vaste groep volgers te
creëren en die naar een vogelwandeling
en/of een kennismakingsbijeenkomst te
lokken. Natuurlijk willen we hen een aardige wandeling bezorgen, maar op de achtergrond speelt onze wens leden te werven
voor de HVB.

Onze berichtgeving op Facebook – zie
https://www.facebook.com/HaagseVogels/
heeft als doel het werk van de HVB bekendheid te geven en uiteindelijk om
nieuwe leden te werven. Na een jaar mogen
we ons verheugen in een kleine 1000 vaste
volgers, abonnees zo u wilt. Wekelijks verschijnen er infotainment verhaaltjes geschreven door ondergetekende met prachtige foto’s die – het mag wel eens gezegd
– belangeloos beschikbaar worden gesteld
door natuurfotograaf en HVB-vriend
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De serie HVB-artikelen in het wijkblad
Benoordenhout – oplage 9.000 huis aan
huis en in kleur – worden hogelijk gewaardeerd. De teksten zijn van Foeke Zeilstra
en de kleurenfoto’s zijn van Boudewijn
Schreiner, Adri de Groot en Caroline Walta.
De PR-commissie is blij met de toetreding
van Mireille van Velde. Mireille springt
bij als het gaat om sociale media en denkt
mee over ledenwerving.
Foeke Zeilstra

Commissie Excursies en Lezingen
In 2019 organiseerde de CEL 30 excursies,
waarvan er vier door weersomstandigheden werden afgelast. Het gemiddelde
aantal deelnemers per excursie bedroeg
14. Er meldden zich dit jaar veel nieuwe
namen aan, dat is verheugend nieuws. De
CEL heeft in 2019 viermaal vergaderd en
de voorbereidingsgroep voor het excursieprogramma is eveneens viermaal bijeengekomen.
Naast de organisatie van excursies en
lezingen heeft het afgelopen jaar in het
teken gestaan van discussies met het bestuur over de begroting van de CEL. Het
bestuur heeft aangegeven dat de activiteiten van de CEL met ingang van het begrotingsjaar 2020 in principe kostendekkend
moeten zijn. In de afgelopen jaren werden
zaalhuur, kosten van sprekers enz. bijgepast vanuit de verenigingsgelden. De suggestie van het bestuur was om een entree
bij de lezingen te heffen, indien nodig een
eigen bijdrage voor excursies te vragen en
andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld
voor cursussen, aan te boren. Vier CELleden - Renée Lankhorst, André Kommer,
Jan Pietersen en Rita Mens - waren het
hier niet mee eens en zij besloten uit de
CEL te stappen. De drie overgebleven
leden, Henk Wardenaar, Muriel Kommer
en Maarten Souverijn hebben aangegeven
dat ze wel door wilden gaan in 2020. In de
februari Wulp worden nieuwe CEL-leden
gevraagd.

baltsende en langstrekkende veldleeuweriken.
23 maart: Groene Jonker en Ruygeborg:
kemphanen, purperreigers, grutto’s en
blauwborst.
31 maart: Maasvlakte: lepelaars, watersnippen, veel juveniele meeuwen, oeverzwaluwen, stormmeeuwen en twee grijze
zeehonden.
6 april: Markiezaat: veel beflijsters, rosse
stekelstaart en krooneenden.
1 juni: Waalsdorper Vlakte: zwarte en gekraagde roodstaart en kleine bonte specht.
20 april: Kampina: een paartje paapjes,
boomleeuweriken, kuifmezen en gekraagde roodstaart.
5 mei: de jaarlijks terugkerende nachtegalenexcursie in Meijendel: roepende koekoeken, kleine bonte specht en natuurlijk
de groene, veel overtrekkende zwaluwen,
tuinfluiters en bosrietzangers.

Enkele leuke waarnemingen tijdens
de excursies
26 januari: Hollandse en Zeeuwse Delta.
Een paar opvallende waarnemingen:
zwarte zee-eend, zeekoet, kuifduikers.
24 februari: De Kwade Hoek. Waargenomen
werden o.a. zingende Cetti’s zangers en
Jaarverslag 2019
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30 juni: Nationaal Park De Biesbosch: visarend op nest, casarca’s, zwartkopmeeuwen, kleine karekiet, circa 75 lepelaars en
heel veel Cetti’s zangers en blauwborst.
24 augustus: Vogelringstation Meijendel. Geringd werden o.a. zwartkop, kleine kare
kiet, sprinkhaanzanger en gekraagde roodstaart. Er was veel uitleg over het ringen.
6 oktober: De Putten: 30 watersnippen, oeverpiepers en goudplevieren.
21 september: Coepelduynen Katwijk: trekkende kneutjes en sperwers.
26 oktober: Bentwoud: grote groepen knobbelzwanen, torenvalken, buizerds en een
ruigpootbuizerd.
23 november: Groene Jonker en Ruygeborg:
baardmannetjes, rietgors, wulpen in de
lucht, roodborsttapuit, pijlstaarten en
mannetje bruine kiekendief.

30 november: Oostvaardersplassen: blauwe
en bruine kiekendief, baardmannetjes.
15 december: Zuidelijk havenhoofd Scheve
ningen en strand: een enthousiaste groep
HVB-ers in een zuidwesterstorm! Geen bijzondere waarnemingen.

Cursus Vogelherkenning en cursus
Jaarlijkse Vogeltrek
De eerstgenoemde cursus vond plaats in
april, de tweede in oktober. Beide werden
gegeven door Eduard Opperman. Om het
geleerde in praktijk te brengen werden
zowel in voor- als najaar ochtendexcursies gehouden. Op beide cursussen kwa-
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men veel deelnemers van buiten de vereniging af. Het totaal aantal deelnemers
van de twee cursussen bedroeg 45 à 50.

Vier vroege ochtendwandelingen in april
Op donderdagochtenden in april zijn in
het Westduinpark weer de vroege vogelwandelingen gehouden onder leiding van
Ton Haase. Doel was beginnende vogelaars kennis te laten maken met de broedvogels van het duingebied en hun zang.
Er was steeds een grote opkomst van gemiddeld 25 deelnemers.
Zes lezingen
1. 21 januari: Pieter de Vries. Lezing
Suriname, Costa Rica en Spitsbergen.
2. 18 februari: René van Rossum. Lezing
Azerbeidzjan, waar hij uiteenlopende
vogelgebieden bezocht en trektellen in
Nederland.
3. 18 maart: Menno van Duijn. Lezing
Dwars door Polen. Spechten en uilen
kwamen mooi in beeld.
4. 16 september: René van Rossum. Lezing
over zijn Georgiëreis april 2019. Veel vogelsoorten passeren de revue: witkruinroodstaart, grote roodmus, Kaukasisch
korhoen, berghoen, lammergier, roodvoorhoofd-kanarie en nog veel meer.
5. 21 oktober: Eduard Opperman. Lezing
over Marokko met soorten als alpenkraai, alpenkauw, Atlas bergvink.
6. 18 november: Jan Schoppers (SOVON)
Lezing over het MUS-project (Meetnet
Urbane Soorten) en aansluitend presentatie Tom Loorij over enkele van de
belangrijkste uitkomsten van 10 jaar
MUS-tellen in de Haagse regio.
De gemiddelde opkomst bij de lezingen
bedroeg 30 à 40 personen en het waren
weer gezellige bijeenkomsten van leden
van de Haagse Vogelbescherming.
Muriel Kommer, Henk Wardenaar

Vogelopvang De Wulp:10.637!
Dat is het aantal vogels die wij het afgelopen jaar binnen hebben gekregen. Een
gigantisch aantal. Die hebben wij lang
niet allemaal zélf van A tot Z gerevalideerd aangezien we daar qua ruimte simpelweg te klein voor zijn. Aangezien onze
voerprotocollen hun vruchten afwerpen,
zitten wij met steeds meer jonge vogels
waarvoor de ruimte ontbreekt. Gelukkig
is ons netwerk behoorlijk groot en hebben wij veel vogels uit mogen plaatsen bij
andere opvangcentra. Een kleine greep:
ongeveer 75 kool- en pimpelmezen naar
Vogelklas Karel Schot in Rotterdam
ongeveer 200 jonge meeuwen naar
VOC Oostende
ongeveer 100 eendjes naar Stichting
Akka’s ganzenparadijs
ongeveer 10 jonge roofvogels en uilen
naar VRC Zundert

Naast onze expertise op het gebied van
‘verenkleed-reparaties’, komen er ook van
heinde en verre zeevogels en futen bij ons
voor de laatste fase van hun herstel. Het
proces van ‘waterdicht worden’ is namelijk nogal ingewikkeld en luistert nauw.
Zonder zwembad met stromend water
bijvoorbeeld, kom je niet ver. Zo hebben
wij vanuit Den Helder een papegaaiduiker gekregen, uit Rotterdam ook een
papegaaiduiker en op een ogenblik hadden we zes Jan van Genten in huis. Geen
enkele uit onze regio, wél uit Haarlem,
Amsterdam en Rotterdam.

Waar wij veel vogels uitplaatsen, krijgen
wij ook veel vogels terug die elders ‘uitbehandeld’ zijn en waarvoor wij over de
benodigde kennis/faciliteiten beschikken. Zo kregen wij vanuit VRC Zundert
een boomvalk die een nieuwe staart nodig
had, vanuit Oostende een ransuil die
nieuwe slagpennen aan beide vleugels én
een nieuwe staart kreeg. Vanuit Rotterdam
kwam een bosuil voor nieuwe slagpennen.

Jan van Genten

Mooi om die samenwerking te hebben
aangezien steeds méér vogels op deze manier de beste zorg krijgen. En dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen!
Jonge bosuil

Sharon Lexmond
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Commissie Veldwerk
De commissie heeft in 2019 vier keer vergaderd in de Boomkruiper. Onderwerpen
die aan bod kwamen waren o.a.
- Stand van zaken met betrekking tot de
vogelrustgebieden
- Het inventarisatierapport
- Financiën
- Contacten met gemeente en werkgroepen van de Provincie Zuid Holland
- Rapportage van stadsvogeladviseur
Martin van de Reep aangaande zijn projecten voor het plaatsen van nestkasten
voor mussen en gierzwaluwen in verschillende locaties in Den Haag en omgeving.

Vogelrustgebieden
Ter ondersteuning van de beheerders bij
de onderhoudswerkzaamheden in de vogelrustgebieden hebben er drie vogelwachterswerkdagen plaatsgevonden.
André van der Laantuin
Het nieuwe plantmateriaal is dit keer goed
aangeslagen. Tijdens werkdagen is de fundering gelegd voor de schuilhut, maar er
is gewacht met het plaatsen hiervan omdat
het terrein nog niet kan worden afgesloten. Nieuwe paden zijn gerealiseerd en
er werd veel snoeiwerk verricht. Marco
Simonis en Frank Kremer zijn aangesteld
als beheerders.
Vogeltuin Marlot
Door ziekte van de beheerder moest op
een vogelwachterswerkdag veel achterstallig onderhoud worden uitgevoerd.
Overvoorde
Opruimwerkzaamheden van omgevallen
bomen zijn uitgevoerd in januari 2019.

Onderhoud bij eilandjes Meer en Bos

Vogelwachters en inventarisatierapport
Er is een herziene versie van het vogelwachterspasje beschikbaar gesteld.
De telgegevens van broedvogels zijn ingezameld door Ruud van der Waard.
Wim Kooij, André Saanen en Boudewijn
Schreiner hebben de gegevens verwerkt in
het ‘Inventarisatierapport 2019’. Een groot
deel van de BMP-telgegevens is doorgestuurd naar SOVON en inmiddels beschikbaar in de Landelijke Databank Flora
en Fauna. Het rapport is beschikbaar op
de website van de HVB.
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Het maken van de fundering van een observatiehut

Financiën
Er zijn dit jaar geen onvoorziene uitgaven
gedaan, waardoor we netjes binnen de begroting zijn gebleven.
Uit het Veld
Martin van de Reep is door De Groene
Motor van Zuid-Holland benoemd tot
‘Weidewachter van het jaar 2019’. Aan hem
is de Boerenlandvogel Bokaal uitgereikt.
Nestkastenproductie
In 2019 is de productie van nestkasten
door Jeroen Melcherts uitgebreid met kasten voor meer soorten.
Slootkanten schonen in Ockenburgh

Dr. Abraham Schierbeektuin
Hetty Mos en haar helpers hebben weer het
jaarlijks terugkerend snoeiwerk gedaan en
in 2019 zijn er rondleidingen geweest voor
belanghebbenden.
Over de andere vogelrustgebieden zijn
geen bijzonderheden te melden.

Vogelwachtersuitje
Een kleine groep vogelwachters ging op
een natte 12 oktober 2019 naar SchouwenDuiveland voor de jaarlijkse door de
Commissie Veldwerk georganiseerde excursie. Ondanks het miezerige weer zijn 67
verschillende soorten waargenomen.
Boudewijn Schreiner

Veldwerk in Overvoorde
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Commissie Inventarisatierapport
Haagse Vogelbescherming

Inventarisatierapport 2018
Vogels in en om Den Haag
Telgegevens van:
Vogelrustgebieden, overige groengebieden, nestkasten, ooievaarsring-project, MUS-project

in Nederland broeden er immers 308 in
Meijendel. Drie jaar eerder waren dat er
nog 435, een achteruitgang van 30%.
Ook interessante tendensen rond andere
vogels komen terug in het rapport. Vaak
zijn die in lijn met landelijke ontwikkelingen, maar soms zijn er flinke afwijkingen.
Zo roept het toegenomen aantal meeuwen in onze stad allerlei emoties op. Maar
landelijk gezien valt het met die aanwas
mee. Voor de zilvermeeuw geldt zelfs dat
over heel Nederland bezien het totale aantal is gehalveerd sinds de jaren 90. En dan
is er natuurlijk ook de halsbandparkiet,
een ‘plaag’ volgens velen, een ongewenste
vreemdeling die in rap tempo Nederland
verovert. Onder vooral fruittelers hebben
deze brutale ‘lawaaipapegaaien’ weinig
vrienden gemaakt. Toch zijn van deze

Voor de 32ste keer op rij verscheen er
een afzonderlijk Inventarisatierapport.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor
editie nummer 33 ook alweer in volle
gang. De opzet van het rapport is in al die
jaren weinig veranderd. Hier en daar worden kleine veranderingen doorgevoerd.
In de laatste editie is bijvoorbeeld voor
een wat andere voorkant gekozen nadat
zeven jaar op rij dezelfde blauwe reiger
blikvanger was geweest.
Net als in het vorige verslag is wederom
een soort(groep) wat specifieker onder
de loep genomen. Deze keer, de karakteristieke nachtegaal. De vogel die met
zijn befaamde zang in de lente voor zoveel luisterplezier in onze duinen zorgt,
gaat in onze regio helaas achteruit. Het
gaat hier om een soort waar we als HVB
een speciale verantwoordelijkheid voor
dragen. Van de ongeveer 6.000 paartjes
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Nachtegaal
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den verricht door of onder auspiciën van
de Vereniging voor Vogelbescherming ’sGravenhage en Omstreken zelf. Maar het
beeld wordt sterk verrijkt met door andere tellers verstrekte informatie.
Als afzonderlijke bijlage komt de rapportage van het Meetnet Urbane Soorten
(MUS) ook nu weer terug. Het bevat een
schat aan informatie over de aantallen en
verspreiding van vooral algemene vogels
in stedelijk gebied. Heel wat Haagse vogelaars dragen hieraan bij.
Zilvermeeuw

soort de aantallen in onze eigen regio al
een jaar of tien stabiel en in sommige terreinen is inmiddels zelfs sprake van achteruitgang.
Groen-minnend Den Haag ziet met lede
ogen toe hoe natuur verdwijnt en bebouwing verschijnt. Voor veel vogels vermindert daarmee noodzakelijke leefruimte,
maar er zijn ook profijthebbers. Een
soort als de zwarte roodstaart neemt bij
ons nu duidelijk in aantal toe, zeker waar
de bouw nog de status kent van ‘onderhanden werk’ zijn ze in hun element. In
het oosten van het land gaat het dezelfde
zwarte roodstaart helemaal niet zo voor
de wind.
Positief kunnen we berichten over de voor
Den Haag zo kenmerkende ooievaar. Deze
parmantige vogel leek eind jaren 70 geheel
uit ons land te gaan verdwijnen maar het
tij werd gekeerd door gerichte maatregelen die zijn getroffen. Ook de Haagse
Vogelbescherming zet zich specifiek in
voor deze karakteristieke soort waarover
in het rapport verder kan worden gelezen.
Broedvogelinventarisaties vormen de
kern van het inventarisatierapport. De
nadruk ligt daarbij op tellingen die wor-

Halsbandparkieten

De redactie van het rapport was weer in
handen van Wim Kooij en Boudewijn
Schreiner met ook nu al weer een rol
op de achtergrond van ‘godfather’ Tom
Loorij die tevens opsteller is van de MUSrapportage. André Saanen zorgde opnieuw voor de cijferoverzichten.
Wim Kooij
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Ooievaarsringproject
2019

Om onderzoek te doen naar de ooievaarspopulatie in Den Haag en omgeving,
startte de Haagse Vogelbescherming
in 2012 een ringproject. Het werd gefinancierd en uitgevoerd vanuit de HVB.
Doel is meer inzicht verkrijgen in o.a. de
grootte van de regionale ooievaarspopulatie, herkomst, broedsucces, foerageergebied, trekbewegingen en overleving. De
vogelstand is een belangrijke graadmeter
van hoe het gaat met de natuur, die ook
ons leefgebied is.
Het ringproject blijkt welkome neven
effecten te hebben: geringde jongen die
in onze Vogelopvang worden binnengebracht, kunnen na herstel worden teruggeplaatst bij het juiste nest en dus in een
voor hen veilig territorium. Het project
werd steeds breder: we organiseren nu ook
excursies, geven lezingen en werken mee
aan de landelijke weblog www.beleefdelente.nl.

Weersomstandigheden en voedselaanbod
Het was wederom een hete droge zomer.
Vooral in het oosten van het land hadden
de – dan bijna vliegvlugge – jonge ooievaars het zwaar. De verdorde grond biedt
nauwelijks voedsel, waardoor jongen ver-
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mageren en verzwakken op het nest. In
onze regio is de bodem gelukkig minder
droog. In de nazomer en het najaar profiteren veel ooievaars op trek van de ‘muizenplaag’ in ons land. Zo worden in één
veld ooievaars met een twintigtal buizerds
gezien, die zich gezamenlijk tegoed doen
aan muizen die open en bloot over het gras
struinen.

Nieuwe nesten
Leidschendammerhout, Starrevaart: 3E750
(Kasteel Oud-Wassenaar 2015, m) bouwt
een nieuw nest op de top van een omgeknakte boom naast het fietspad en met
uitzicht op de paal aan de Oostvlietweg.
Er vliegen 2 jongen uit. Monster, Wester
honk: een ongeringd paar bezet het nest-

Het dak op...

Overzicht van nesten en uitgevlogen jongen
Aantal bezette nesten: 18

Aantal uitgevlogen
jongen: 30

Den Haag Smaragdhorst 258-276

2*

Den Haag Suzannaland blok 3
Den Haag Suzannaland blok 2
Den Haag Suzannaland blok 1
Den Haag Britse School
Den Haag Manege Berestein
Voorburg Molen de Vlieger
Leidschendam Oostvlietweg
Leidschendam Noortheylaan
Leidschendam Kniplaan
Leidschendam Schakenbosch

2*
3*
0
2
2 (1 euthanasie)*
3*
2
2
2
0*

Leidschendam Stompwijkseweg
Leidschendam De Tol
Leidschendammerhout

1
0
2

Rijswijk Don Bosco
Rijswijk P. Werthweynstraat
Wassenaar Kasteel Oud-Wassenaar
Wassenaar SBB opstallen

2*
1*
2*
2

Gegevens van geringde ouders #
1907 Herwijnen 1993, v
9165 Heemstede 2008, m
ongeringd paar
5323 Gorssel 2002, m
ongeringd paar
ongeringd paar
ongeringd paar
ongeringd paar
M5839 Mechelen B 2006, v
2E681 Warmond 2013, o
3799 Rijswijk Don Bosco 2015, v
3E733 Rijswijk Don Bosco 2014, v
2E619 Voorburg Molen de Vlieger
2014, m
2E344 Woerden 2012, v
2E605 Molen de Vlieger 2013, v
3E750 Wassenaar Kasteel OudKasteel, m
2050 Woerden 1993, m
ongeringd paar
ongeringd paar
4E110 Heemstede 2016, o

*) in 2019 hebben we op de nesten in totaal 18 jongen geringd
#) ringnummer geboorteplaats en -jaar, geslacht

m=man; v=vrouw; o=onbekend, om het geslacht van een ooievaar te kunnen vaststellen, is het nodig een paring te zien

Veel belangstelling voor de uitleg over het ringen
Jaarverslag 2019
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plateau, maar het is te laat in het seizoen
en de kleine kuikens redden het niet.
Zoetermeer, Buytenpark: regelmatig worden er ooievaars in broedhouding op de
paal gezien, maar geen teken van jongen. Leidschendam, Dobbelaan: 4E675
(Schakenbosch 2016) bouwt met een ongeringde partner een nest op de toren van
de Heilige Maria en Papa Kyrillous kerk.
Deze ooievaar is zelf geboren op een kerktoren, de Hulp en Heilkerk op het Leid
schendamse Schakenboschterrein. Het is
alleen te laat in het seizoen en het komt
niet van jongen, wie weet in 2020.

Verlaten nesten
Leidschendam De Tol: het nest op de gsmmast is wel bezet, maar 2E605 (Molen de
Vlieger 2014, v) brengt – net als vorige jaren
– regelmatig een bezoek aan andere nesten. Leidschendam, Schakenbosch: heel
lang worden de ooievaars 2E619 (Molen
de Vlieger, m) en 3E733 (Don Bosco 2014,
m) in broedhouding op het nest gezien en
misschien zijn er kleine kuikens geweest,
maar er zijn geen jongen groot geworden.
Vogelopvang De Wulp
Net als vorig jaar blijkt het kleinste jong
van het nest Manege Berestein vergroeiingen aan de poten en vleugels te ontwikkelen. Op 9 juli kan een hoogwerker
van de Gemeente Den Haag bijspringen

om de vogel van het nest te halen. In de
vogelopvang blijkt dat het niet levensvatbaar is en wordt ge-euthanaseerd. Het
oudste jong is na het uitvliegen vermist
en na een zoektocht vinden we het dood
naast de flat waar de vogel onfortuinlijk
tegenop is gebotst. Zo heb je een nest van
3 grote jongen, zo is er nog maar 1 over.
In de opvang worden jonge ooievaars binnengebracht uit Alphen aan den Rijn (2),
Leiden (1) Schiedam (1) en Den Haag (1,
ongeringd, hoogstwaarschijnlijk van het
nest Britse School). Ze herstellen allemaal
en kunnen tot de trektijd uitwennen in de
ooievaarsbuitenstations Herwijnen en De
Lokkerij. Caroline mocht een aantal keren
bij De Lokkerij meewerken en heeft daar
veel opgestoken over de verzorging van
(jonge) ooievaars.

Publiciteit
Het blijft vechten tegen berichten dat
ooievaars verantwoordelijk zijn voor het
verdwijnen van de weidevogels: ze zouden
alle kuikens opeten. Tijdens het broedseizoen is het hoofdvoedsel van ooievaars
regenwormen en insecten voor de jongen. Verder zijn het aaseters en opportunisten. Dit betekent bijvoorbeeld, dat ze
achter de maaimachine aanlopen en daar
gewonde en gedode dieren oppikken. In
Nederland en het buitenland foerageren
ze ook op vuilstorts en bij overslagbedrijven, waar het vaak wemelt van de ratten,
muizen en grote insecten. De ooievaar
is een trage jager, die nogal opvallend
voedsel zoekt. De soort moet het hebben
van niet al te snelle en snuggere prooien
die vaak door hun eigen (foerageer)gedrag even niet opletten of al dood zijn.
In juni hebben diverse lokale media verslag gedaan over het ringen van de jonge
ooievaars. Er zijn twee videoreportages gemaakt, in Voorburg en in Den Haag.

De jongen worden gewogen en gemeten
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Caroline Walta

De Jeugdcommissie
Over het werk van de Jeugdcommissie is
over 2019 weinig te melden. Kinderen zitten bomvol met school, sport, vakanties,
sociale media en de wat oudere kinderen
ruiken op steeds jongere leeftijd aan het
uitgaansleven. Het is een moeilijk bereikbare groep.
Voor 2020 staat er in samenwerking met de
PR-commissie een Opa-Oma-kleinkindwandeling gepland.

Verder zullen we opnieuw proberen het
organiseren van verjaarspartijtjes in Vo
gelopvang de Wulp te propageren.
In het komende jaar wordt in samenwerking met de stichting Elementree een project in de steigers gezet om kinderen de
natuur in te krijgen.
Via de Wulp houden we u op de hoogte.
Foeke Zeilstra

Project Meetnet Urbane Soorten
Het jaar 2019 was bijzonder voor het MUSproject in de Haagse regio. Voor de tiende
keer mocht ondergetekende optreden als
coördinator voor Sovon van het project. In
het eerste jaar, 2010, kon mede dankzij het
enthousiasme waarmee HVB-leden wilden
deelnemen, het aantal getelde postcodegebieden al groeien van 10 in 2009 tot 35.
In 2019 werd een record aantal gebieden
geteld nl. 67. Dat waren er vier meer dan
het oude record uit 2016. Het betekent
dat in 2019 maar liefst 83% van alle 81 beschikbare PC-gebieden in de Haagse regio
werd geteld. Het waren er 9 meer dan in
2018. Er vielen twee gebieden weg, maar
er kwamen er 11 bij. Van die 11 gebieden waren er drie nog niet eerder geteld.
Het gaat om Transvaalkwartier noord,
Moerwijk zuid en in Rijswijk, Steenvoorde
noord. De andere gebieden werden na
één of meerdere jaren niet geteld te zijn,
weer opgepakt door een nieuwe teller. De
stadsdelen Haagse Hout, Scheveningen
en Segbroek werden evenals alle randgemeenten, integraal geteld. Dat gebeurde
door 61 tellers, zes tellers namen twee gebieden voor hun rekening.

Canadese gans

Drie van onze nieuwe tellers hadden zich
rechtstreeks bij Sovon aangemeld. Eén is
er meteen lid van de HVB geworden! Van
alle tellers in 2019 zijn er nu nog maar zes
(ca. 11%) geen lid van de HVB. Omdat we
veel nieuwe vrouwelijke tellers mochten
begroeten, steeg het aandeel vrouwelijke
tellers van ca. 22% in 2018 tot ca. 26% in
2019. Gelukkig werd voor stadsdeel Laak
voor één van de 5 PC-gebieden een teller
gevonden en in Scheveningen voor de ontbrekende drie gebieden ook een teller.
In totaal zijn er in 2019 ca. 22.500 exemplaren van 92 verschillende soorten geturfd.
Nieuwe soorten in 2019 waren koperwiek,
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Koperwiek

Cettis’s zanger en grauwe gors. Zij brengen
het totaal ooit in de regio getelde soorten
op 135. De kleine mantelmeeuw heeft zijn
opmars doorgezet en de zilvermeeuw nam
nog verder in aantal af. De kauw blijft onbetwist de meest getelde soort. Exoten als
Canadese gans, nijlgans en halsbandparkiet nemen nog steeds in het Haagse langzaam toe.

coördinator bij Sovon) voor een bomvolle
zaal met in hoofdzaak MUS-tellers, een
overzicht gegeven van de landelijke ontwikkelingen in MUS. Ondergetekende
hield in aanvulling daarop de PPpresentatie, waarbij hij ook aandacht
schonk aan de bij bepaalde soorten duidelijke verschillen tussen de landelijke en
Haagse cijfers. De samenwerking met Jan
was uitstekend en ook met de individuele tellers werden goede contacten onderhouden. De 67 PC-gebieden die zij telden,
maken ruim 9% van alle PC-gebieden in
Nederland uit. De Haagse regio behoort
daarmee tot de best getelde stedelijke
MUS-gebieden in Nederland.
Hulde aan alle tellers in de Haagse regio!

Van de uitkomsten van 10 jaar MUS-tel
lingen in de Haagse regio werd ook een
rapport gemaakt waarvan een papieren
versie voor €2,00 te koop is en dat ook op
de website van de HVB is geplaatst. Tevens
is er een PowerPoint presentatie van gemaakt. Op de lezingavond van 18 november heeft Jan Schoppers (de landelijke
Grauwe vliegenvanger

Het reguliere eindrapport over de tellingen in 2019 werd afgerond in december.
Germaine Pasmans verzorgde opnieuw de
opmaak. Het is te vinden op www.haagse
vogels.nl Een korte samenvatting wordt
opgenomen in het Inventarisatierapport
2019.
Tom Loorij
Knobbelzwaan
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Bestuur, commissies en
beheerders vogelrustgebieden
Bestuur HVB
Hans Elders, voorzitter
Jeroen Melcherts, secretaris
Rob de Jong, penningmeester
Rogier Mos, lid
Frits IJzendoorn, lid
John Woudstra, lid
Ledenadministratie
Rob de Jong
Beleidsadviescommissie
Hans Elders
Jeroen Melcherts
Commissie Excursies en
Lezingen (CEL)
Henk Wardenaar, voorzitter
Muriel Kommer, meldpunt
excursies

Maarten Souverijn, lezingenprogramma

Jeugdcommissie
Foeke Zeilstra
Hans Elders
Wim Kooij

Redactie Wulp + Ganzenveer
Foeke Zeilstra
Loes Loorij
Germaine Pasmans

Kascommissie
André Smit
Rita Mens
Machgiel Leenman

Beheerders vogelrustgebieden

Milieucommissie
Ruud van der Waard
Martin van de Reep
Adri Remeeus

Henk van Dongen
Boudewijn Schreiner

MUS-project
Tom Loorij
Ooievaarsproject
Caroline Walta
Maarten Verrips
Peter Waenink

Eduard Opperman, cursussen
Vogelherkenning

Vertegenwoordigers HVB in
extern overleg
Martin van de Reep, ZHvogelaarsoverleg
Tom Loorij, Vogelbescherming
Nederland

Fondsenwerving
Jeroen Melcherts
Commissie
Inventarisatierapport
André Saanen, dataverwerking
Wim Kooij, controle en layout
Boudewijn Schreiner, controle
en layout

Tom Loorij, adviseur

per 31-12-2019

Postmaster
Loes Loorij
PR-commissie
Foeke Zeilstra
Jeroen Melcherts
Hans Elders
Mireille van Velde
Veldwerkcommissie
Boudewijn Schreiner
Martin van de Reep
Dick Pescott
Peter Waenink
Vogelopvangcentrum
De Wulp
John Woudstra
Jeroen Melcherts
Hans Elders
Rob de Jong
Sharon Lexmond
Lizzy Looijestijn

Gravin van Bylandt
Boudewijn Schreiner,
Ingrid Megens

Eendenkooi Zuiderpark
Ruud van der Waard
André van der Laantuin
Marco Simonis
Frank Kremer
Vogeltuin Marlot
Marco Simonis
Frank Kremer
Eilandjes Meer en Bos
Rogier Mos
Overvoorde
Eric Wisse, Conny de Bruijn
Abraham Schierbeektuin
Hetty Mos, Hilde Küpfer
Vredenoord
Peter Waenink, Wim Borghoff
Het Litoraal
Frederik Hoogerhoud
Ockenburgh
Rick en Marianne Hoeing
Hetty Mos
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Uitnodiging en agenda

Algemene Ledenvergadering 2020
woensdagavond 25 maart 2020
Graag nodig ik u uit om de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor
Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omtreken bij te wonen. De ALV vindt plaats op
woensdagavond 25 maart 2020 in ‘de Stal’, Zijdeweg 60, 2245 BZ Wassenaar.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
U vindt ‘de Stal’ op het terrein van ATV Eigen Arbeid achter restaurant De Landbouw.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV de dato 8 april 2019, zie www.haagsevogels.nl
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel jaarverslag 2019
6. Verslag kascommissie
7. Decharge bestuur
8. Benoeming leden kascommissie
9. Mutaties bestuursleden
De huidige leden John Woudstra, Frits IJzendoorn, Rob de Jong, Rogier Mos en
Hans Elders stellen zich beschikbaar voor een volgende termijn.
10. Begroting 2020
11. Rondvraag
12. Sluiting van de ALV
Pauze
Na het formele deel van de avond zijn er na de pauze twee lezingen gepland.
1. Wim Kooij en Foeke Zeilstra reflecteren in een presentatie van ca. 15 minuten op de
ontwikkelingen – bestuurlijk en inhoudelijk - binnen de HVB in de afgelopen tien jaar.
2. Sharon Lexmond en Lizzy Looijestijn geven een diapresentatie over de werkzaam
heden bij de opvang en behandeling van meer dan 10.500 vogels in Vogelopvang
de Wulp. Aansluitend houdt onze dierenarts Marian Mensink een lezing over haar
rol bij de Stichting Olievogelopvang Nederland.
Wij hopen veel leden te mogen begroeten op deze avond.
Hans Elders, voorzitter Haagse Vogelbescherming
Jaarverslag 2019
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