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   JAARVERSLAG 2014 
 
Stichting 
De stichting heeft ten doel de bescherming, bestudering en verbetering van de vogelstand en 
van de natuur in zuidelijk Flevoland. 
Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door: 
- het propageren en stimuleren van de vogel- en natuurbeschermingsgedachte; 
- het uitgeven van een periodiek “de Grauwe Gans”; 
- het houden van excursies en bijeenkomsten gewijd aan vogel- en natuurstudie; 
- het organiseren en verrichten van (broed)vogeltellingen, alsmede het opbouwen en 

bijhouden van een waarnemingenarchief en het uitwisselen van gegevens; 
- het bevorderen van het treffen van noodzakelijke maatregelen ter bescherming van 

belangrijke vogel- en natuurgebieden en van individuele plant- en diersoorten; 
- het bevorderen van de uitbreiding van nestgelegenheid en de instandhouding daarvan; 
- het erop toezien dat, in het kader van ruimtelijke plannen of maatregelen, het belang van 

het behoud en de ontwikkeling van de vogelstand voldoende wordt onderkend en op 
evenwichtige wijze wordt gewaarborgd. 

De Stichting had 414 donateurs op 31 december 2014. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting was in 2014 als volgt samengesteld: 
Voorzitter   Inge Hagens 
Secretaris   Marijke Beumer 
Penningmeester  tot maart Sylvia de Leeuw, opgevolgd door Huub Rol  
Public relations  Wim Sluijs 
Algemeen lid   Wim Kleefstra 
Algemeen lid   René Alma 
Algemeen lid  Marius Bouscholte 
Het bestuur vergaderde 11 keer.  
 
Organisatie en werkgroepen 
In 2014 waren de volgende werkgroepen actief (met de genoemde coördinator resp. 
de contactpersoon vanuit het bestuur): 
Activiteitencommissie:   René Alma 
Cursus Vogelherkenning:   Inge Hagens 
Bescherming:    Wim Kleefstra 
Website:     Marius Bouscholte 
Ringgroep:     Ton Eggenhuizen,  René Alma (b) 
Zwanenwerkgroep:    Henk Koffijberg, Marijke Beumer (b) 
Wetlandtellingen:    Alice v. Duijnen,  Marius Bouscholte (b) 
Flevokijkers:     René Gerritzen, Clenda van Essen, Inge Hagens,  René Alma (b) 
De Bosbende:    Jeroen Veenker, Ruud Blommaert, René Alma (b) 
Redactie Grauwe Gans:  Greet Boomhouwer, Marius Bouscholte (b) 
Natuurfotografie:    Inge van den Akker, Inge Hagens (b) 
Vogelkijksessies:   Sylvia Heijman,  Anita Riemersma, Wim Sluijs (b) 
Nestkasten:   Auke Ferwerda, Marius Bouscholte (b) 
Tuinvogeltellingen  Ton Kalkman, Marius Bouscholte (b) 
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De stichting werkt samen met onder andere: 
- Stichting Stad en Natuur (gebruik van de Oostvaarders); 
- Staatsbosbeheer (jeugdactiviteiten in het Tussenbos op de Kemphaan, roofvogeltellingen, 

roofvogelnestinventarisaties, etc.); 
- Natuur en Milieufederatie Flevoland (lidmaatschap, deelname aan luchtvaartoverleg, 

afstemming over planologische kwesties); 
- Vogelbescherming Nederland (met name ondersteuning van de Wetland Wachten voor de 

Lepelaarplassen (Wim Kleefstra) en Oostvaardersplassen,  en bij beschermings-
activiteiten); 

- SOVON (o.a. wetlandtellingen Lepelaarplassen); 
- het Flevo-landschap (opslag materialen, ringplek, vogeltellingen in de Lepelaarsplassen, 

gebruik de Trekvogel); 
- Vrijwilligerscentrale Almere VMCA (Maatschappelijke Stages etc). 
- Dutch Bird Fair: als hoofdsponsor voor de algehele organisatie en vrijwilligers voor het 

festival en de activiteiten (excursies). 
 
Financiën en subsidies 
In 2014 ontving de Stichting van NMFF weer subsidie uit het Fonds Verbraaken, ditmaal 
voor de aanschaf van een extra beamer ten behoeve van de cursus.  
Zie verder het financieel verslag (verderop). 
 
Activiteiten 
In 2014 hebben weer vele activiteiten plaatsgevonden, die over het algemeen goed bezocht 
werden. Zo waren er tot meer dan 20 deelnemers per excursie. De keuze voor afwisseling 
tussen dagexcursies en korte excursies (dagdelen), waar in 2013 mee begonnen is, lijkt ook 
positief uit te pakken. 
Dagexcursies werden gehouden naar Zeeland/ Brouwersdam (22 februari), Landgoed Twickel 
voor de middelste bonte specht (22 maart), de kop van Noord-Holland (26 juli) en 30 
augustus naar het Lauwersmeer. De excursie naar Gaasterland, die gepland stond op 20 
december, ging niet door in verband met de weersomstandigheden. 
 
Dichter in de buurt werd de omgeving van Het Gooi bezocht (23 februari), tijdens een 
ingelaste uilenexcursie. Andere dagdeel excursies vonden plaats op 26 januari (IJmuiden), 26 
april (Landje van Geijsel), 25 mei (Groene Jonker), 11 juni (Veluwse randmeren), 21 juni 
(Leusderheide, nachtzwaluwen), Stille Kern (27 september),  IJmuiden (11 oktober) en 
Waterland (22 november). 
 
Daarnaast vond meestal één keer per maand een lezing plaats, waarvan de eerste meteen een 
druk bezochte was: op 12 februari gaf Karel Mauer een lezing over Spitsbergen, waar circa 40 
donateurs aanwezig waren. Andere lezingen werden verzorgd door Ton Eggenhuizen 
(Canada), Alexander Koenders (o.a. Antarctica- geïnitieerd door de werkgroep 
Natuurfotografie), Seraf van der Putten (West-Afrika), Bertwin Bergman/ Jan van Soest 
(SBB- inrichtingsplan Oostvaardersveld), Alice van Duijnen (Kazachstan) en Ton Oudshoorn 
(Vogels in de muziek). Twee lezingen zijn niet doorgegaan: over Turkije en Estland. Over het 
algemeen werden de lezingen goed bezocht, tot 40 donateurs. 
 
Naast de excursies en lezingen vonden er ook weer diverse andere activiteiten plaats, zoals de 
24-uurs Big Day, de cursisten Big-Day, werd de film ‘The Big Year’ vertoond alsmede een 
DVD over zeldzame vogels in Nederland. Op 29 oktober hield het bestuur een 
donateursoverleg, waar op basis van stellingen uit de werkgroep Bescherming, donateurs in 
de gelegenheid werden gesteld hun mening te geven over diverse kwesties en vanuit het 
bestuur daarover werd teruggekoppeld naar de donateurs. De discussie werd geleid door 
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Elisabeth v.d. Hogen, een journaliste die o.a. voor Omroep Flevoland werkt. 4 leden uit de 
Werkgroep Bescherming vormden een forum. 
Ook werden weer in de periode april-oktober maandelijks vogelkijksessies gehouden in de 
Oostvaarders en vond er elk kwartaal één kijksessie plaats vanuit De Trekvogel. 
Op 23 en 24 augustus vond de DutchBirdFair plaats in de Oostvaardersplassen, waar de 
stichting als hoofdsponsor bij betrokken was. Ruim 80 donateurs leverden op één of andere 
manier een bijdrage aan dit festival tijdens dit weekend. We waren aanwezig met een stand, 
lezingen en excursies. 
Tijdens de Nacht van de Nacht op 25 oktober was er veel belangstelling voor de lezingen, 
excursies en vangstactiviteiten rondom nachtvlinders  en lichtvervuiling in Almere Haven.  
 
Wetende dat nog veel meer activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld aanwezigheid 
met stand op diverse festivals, alle tellingen etc) kunnen we met trots stellen dat we nog 
steeds een zeer actieve club zijn waar het bruist van de activiteiten. 
 
Werkgroep Bescherming  
Voor de Oostvaardersplassen is er in 2014 weer een WetlandWacht gekomen; deze is meteen 
ook deel gaan nemen aan de Werkgroep Bescherming, waarmee de basis is gelegd voor een 
goede samenwerking zoals we die ook hebben met de WetlandWacht voor de 
Lepelaarplassen. 
In het najaar van 2014 hebben wij een zienswijze ingediend op het ontwerp-beheerplan. 
Hierin pleiten wij onder andere voor een gefaseerde reset van het moeras in plaats van een 
algehele reset in één keer, voor meer monitoring zodat tijdig en gericht bijgestuurd kan 
worden, en wel onder het waakzaam oog van externe deskundigen, voor meer rust in het 
gebied en voor extra maatregelen ten behoeve van met name de Blauwe Kiekendief. 
Ook in 2014 namen we deel aan het zogenaamde stakeholdersoverleg, waarin 
Staatsbosbeheer de diverse ontwikkelingen in en rond de Oostvaardersplassen (vooral m.b.t. 
de grote grazers) met geïnteresseerde belangengroeperingen bespreekt. 
Na ons verzet tegen het gebruik van een helikopter voor het tellen van de grote grazers, in het 
najaar van 2011 zonder succes, maar in het voorjaar van 2012 met succes, is in het najaar van 
2014 evenals in 2012 en 2013 opnieuw met een helikopter geteld, ondanks diverse 
gesprekken van ons met Staatsbosbeheer en de provincie. Wij hebben de tellingen, waaraan 
wij als Vogelwacht ook meewerken bij het monitoren, geëvalueerd en geconcludeerd dat er 
wel degelijk sprake is van verstoring van vogels die bij een andere manier van tellen had 
kunnen worden voorkomen. Bij de aanbieding van de evaluatie hebben we te kennen gegeven 
dat er bij voortzetting van de helikoptertellingen niet meer op onze medewerking kan worden 
gerekend. 
Het overleg met Staatsbosbeheer over de herinrichting en het beheer van het 
Oostvaardersveld verliep in 2014 zo nu en dan moeizaam; knelpunten waren de in onze ogen 
niet altijd zorgvuldige bescherming van door de Flora- en Faunawet beschermde dieren, en 
het lange tijd ontbreken van een beheervisie. 
In 2014 is daarnaast een overleg gestart over de herinrichting van de Driehoek. 
We hebben deelgenomen aan besprekingen om te komen tot een businessplan voor een 
Nationaal Park Oostvaardersplassen. 
We hebben meegewerkt aan het opstellen van een handhavingsplan voor de Oostvaarders- en 
Lepelaarplassen. 
We hebben wegens tijdgebrek moeten afzien van een reactie op de Natuurbeschermingswet-
vergunning voor de realisatie van een deel van de Warande; die was nodig omdat er 
kiekendieven foerageren. 
  
In de zomer van 2014 is het ontwerp-besluit en milieueffectrapport (MER) gepubliceerd dat 
de uitbreiding van luchthaven Lelystad mogelijk moet maken naar in eerste instantie 25.000 
en daarna  45.000 vliegtuigbewegingen (d.w.z. een start of een landing) per jaar. Het zal 
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vooral gaan om vluchten naar Zuid-Europese bestemmingen met vliegtuigen als de Boeing 
737 en de Airbus 320. Ook al is niet gekozen voor de routevariant waarbij de vliegtuigen na 
het opstijgen op een hoogte van slechts 1 kilometer dwars over het de Oostvaardersplassen 
zullen vliegen, wij blijven van mening dat vanwege de nabijheid van diverse natuurgebieden 
met grote vogelpopulaties en de vele pendelbewegingen tussen rust- en foerageergebied de 
keuze voor Lelystad als locatie voor een internationaal vliegveld zeer ongewenst is. Voor het 
MER is geen gedegen veld- (of radar)onderzoek naar de vogelbewegingen uitgevoerd; op 
basis van alleen een literatuurstudie, (deels) verouderde gegevens en enkele incidentele 
waarnemingen wordt een – t.o.v. Schiphol – klein risico verondersteld van botsingen van 
vliegtuigen met vogels. Wij verwachten daarentegen een minstens vergelijkbaar risico en 
vrezen dan ook voor de mogelijk drastische maatregelen die genomen moeten worden om 
dergelijke botsingen te voorkomen. Deze zorgen hebben we de staatssecretaris, alsook de 
Raad van State, in een zienswijze laten weten. Wij kregen hoop toen de Commissie voor de 
milieueffectrapportage het MER op dit punt ook als onvolledig bestempelde, maar die hoop 
vervloog toen de Commissie het aangepaste MER – met alleen een op punten gewijzigde tekst 
–  wel goedkeurde als basis voor een kabinetsbesluit. De in het nieuwe MER en door de 
staatssecretaris overgenomen conclusie dat volstaan kan worden met vogelwerende 
maatregelen op alleen het luchthaventerrein zelf vinden wij ongeloofwaardig en is ook geen 
juridisch afdwingbare toezegging. Onze poging om middels een brief aan de Tweede 
Kamercommisie de staatssecretaris op andere gedachten te laten brengen is helaas ook niet 
geslaagd. En met een gesprek met Lelystad Airport en brieven aan onder andere een aantal 
luchtvaartmaatschappijen hebben we dat evenmin kunnen bereiken. Wel hebben we 
veelvuldig en met succes de media benaderd en zijn we een petitie tegen de uitbreiding van 
het vliegveld gestart. Op het luchthavendossier is nauw samengewerkt met Vogelbescherming 
Nederland. 
 
Nadat het beheerplan voor de Lepelaarplassen is 2013 definitief was vastgesteld is in 2014 
een kade aangelegd om een vernatting van het zuidwestelijk deel van het gebied mogelijk te 
maken. 
We hebben een reactie ingediend op het voorontwerp-bestemmingsplan Lepelaarplassen en 
omgeving. De belangrijkste punten van kritiek betrof de bestemming “recreatie” voor een 
deel van het Natura-2000gebied; daarnaast hebben we onze zorg uitgesproken over de 
mogelijke komst van het naaktstrand vlakbij het natuurgebied. 
De aanleg door de gemeente van een knuppelpad en nieuwe poelen in de kwelzone in de buurt 
van de plek waar in 2012 een woudaap heeft gebroed is in 2014 (nog) niet uitgevoerd. 
 
Diverse projecten zijn in 2014 door de provincie uitgekozen in het kader van het plan voor de 
ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland, in plaats van het Oostvaarderswold. Eén van de 
projecten, van Staatsbosbeheer, betreft mede de huidige compensatiegebieden voor de 
foeragerende kiekendieven van de Oostvaardersplassen. Daarmee lijkt behoud of wellicht een 
verplaatsing van die gebieden naar een plek die dichterbij het broedgebied ligt, – voor ons een 
belangrijk punt – realiseerbaar. Onze wens, alsnog een volledige ecologische verbinding 
tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold, zal echter met de nu uitgekozen projecten 
niet gerealiseerd gaan worden. 
 
Naar aanleiding van signalen binnengekomen bij het Meldpunt zijn we in actie gekomen. Zo 
is mede door ons optreden de gemeente Almere formeel op de vingers getikt wegens het 
wegmaaien van orchideeën. 
 
Over een vergunningsaanvraag voor zandoverslag in de Pampushaven, hebben we na contact 
met de provincie en met Vogelbescherming Nederland besloten geen formele zienswijze in te 
dienen omdat de activiteiten beperkt blijven tot het zuidwestelijke deel van de haven en 
daarmee slechts beperkt effecten hebben voor de in de haven rustende vogels. 
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Om al deze – en nog andere, hier niet vermelde – acties te kunnen uitvoeren is veel werk 
verzet door de deelnemers aan de werkgroep: René Alma, Marijke Beumer, Marius 
Bouscholte, Inge Hagens, Sonja Hartlief, Wim Kleefstra, Kees de Pater, Michiel van der Post, 
Wim Sluijs, Jan van Vliet en Sjoerd van der Zon. 
 
De Bosbende 
In 2014 heeft de Bosbende een goed en fijn  jaar gehad. In 2014 zijn er dertien bijeenkomsten 
geweest en, uiteraard, het fantastische waddenweekend met de Flevokijkers op Texel. Ook dit 
jaar hebben we van het seizoen 2013-2014 besproken of we goed bezig zijn. Dit was weer het 
geval. De ene bijeenkomst past meer bij de een en de andere bijeenkomst meer bij de ander, 
maar iedereen was goed tevreden over het programma en de uitvoering. De leden geven aan 
dat het gezellig, leerzaam en zinvol is. De opkomst bij de bijeenkomsten is goed te noemen, 
gemiddeld zijn er al gauw 12 leden. 
 
We zijn 2013 gestart met 15 leden. Aan het einde van het seizoen 2013-2014 zijn er 8 leden 
gestopt. Vijf daarvan hadden de maximale leeftijd van 18 jaar bereikt en drie konden of 
wilden de Bosbende niet meer combineren met school en andere bezigheden.  
 
Het was de bedoeling maar het is er niet van gekomen, om de Flevokijkers die over kunnen 
stappen naar de Bosbende een keer mee te laten draaien met de Bosbende. Dit is opgevangen 
in het wadden weekend met het levend Stratego in de late avond en vroege nacht. Dit was een 
echt succes. 
Van de Flevokijkers zijn negen leden over gegaan naar de Bosbende. Om ruimte te maken bij 
de Flevokijkers, tegemoet te komen aan vriendschapsbanden en om een evenwichtige 
leeftijdsopbouw van de Bosbende te krijgen is er , voor dit seizoen, afgeweken van de 
minimale leeftijd om over te kunnen stappen. Dit is in overleg met de betreffende leden en de 
ouders gegaan. 
We hebben in augustus, via een lid van de Bosbende, 1 nieuw lid van “buiten” erbij gekregen. 
Momenteel heeft de Bosbende 17 leden en 1 aspirant lid (van buiten). Er zullen komend 
seizoen geen leden stoppen vanwege te hoge leeftijd. Het is nu nog niet duidelijk of er om 
andere redenen leden stoppen. Het is niet de verwachting dat dat er veel zullen zijn. Het is 
goed als hierover door ons overleg geïnitieerd wordt met de Flevokijkers.  
 
Aan het einde van vorig seizoen is Ronald Boerlage gestopt als vaste begeleider van de 
Bosbende. Ruud Blommaart, vader van twee leden, is nu als vaste begeleider erbij gekomen. 
 
In 2014 zijn we, voorzichtig, verder gegaan  met Staatsbosbeheer rond de Kemphaan. Met 
Pasen hebben we, erg succesvol, geassisteerd bij het nestkasten maken. Ook de 
natuurwerkdag is gedaan in dat gebied. Een van de bijeenkomsten hebben we een start 
gemaakt met het maken van een geocache route in het Waterlandse bos. Dit was uiteindelijk 
geen succes. De Bosbenders vinden het lopen van een route leuk, niet het maken ervan. 
 
De Bosbende is onderdeel van de Vogel- en Natuurwacht. We proberen dan ook activiteiten 
samen met (leden van) werkgroepen te doen. Zwanenringen, zeer populair bij onze groep, kon 
niet doorgaan omdat de meeste al geringd waren in de zomervakantie. Een wandeling om 
vogels te kijken en te luisteren hebben we weer gemaakt met René Alma.  
 
Financieel draait de Bosbende op de vaste bijdrage voor (jeugd) donateurs. Hieraan is een 
bedrag toegevoegd voor deelname aan alle activiteiten en voor deelname aan het weekend. 
Om alles financieel rond te krijgen is de bijdrage van deelname aan activiteiten en het 
weekend hetzelfde gebleven als in 2013, te weten 110 euro.  
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De Flevokijkers 
Het seizoen van de Flevokijkers loopt gelijk met het schooljaar. Dus het verslag is van twee 
seizoenen door elkaar.  
 
De groep bestaat uit 28 enthousiaste kinderen (12 meisjes en 16 jongens) die elke drie weken 
elkaar ontmoeten. De groep staat het hele jaar onder leiding van Clenda van Essen, René 
Gerritzen en Inge Hagens (alfab. volgorde) die de verantwoordelijkheden voor de activiteiten 
onder elkaar verdelen. Voor het nieuwe seizoen is ook goed overleg geweest met de 
Bosbendeleiding zodat er ook gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. De kinderen 
maken op deze manier kennis met elkaar, wat de overstap naar de Bosbende gemakkelijker 
maakt. 
 
Activiteitenonderwerpen in 2014 waren achtereenvolgens: Nieuwjaarsfilm in de 
Oostvaarders, bezoek aan Corpus in Leiden, Dieren en hulpverlening (op bezoek bij 
dierenartspraktijk Blommaart èn m.m.v. de Dierenambulance), meehelpen aan de 
Mesolithische nederzetting in Nobelhorst m.m.v. de afdeling Archeologie van de gemeente 
Almere en Polder-Bushcraft, echte roofvogels op bezoek bij Stad en Natuur m.m.v. Erwin en 
Nel, inventarisatie van waterdiertjes in de verschillende sloten op de Kemphaan, naar de 
Weerribben bij Giethoorn met o.a. boottocht, Waddenweekend op Texel (met de Bosbende), 
deelname aan het soeproeien en de Big Jump op en in het Weerwater, Eten per meter bij 
akkerbouwer Pieter Beije in Lelystad, op bezoek bij een varkensbedrijf in Midden-Beemster 
i.v.m. het Weekend van het Varken, naar Science Park in de Watergraafsmeer i.v.m. het 
Weekend van de Wetenschap, Natuurwerkdag op de Kemphaan, naar de zandverstuivingen in 
Hulshorst en we sloten het jaar af met Geo-caching in ‘s-Graveland. Kortom weer een 
geweldig jaar met zeer enthousiaste kinderen. 
 
De contributie is evenals andere jaren direct gekoppeld aan het waddenweekend, waarbij een 
gespreide betaling mogelijk is. Het budget is niet ruim maar we hebben het toch weer gered, 
dankzij de vele ouderhulp.  
 
Ringgroep de Grauwe Gans 
Voor het achtste jaar heeft de Ringgroep de Grauwe Gans vogels gevangen voor 
ringonderzoek aan de Oostvaardersdijk. Het belangrijkste deel van ons werk is meewerken 
aan het Europese Constant Effort Site Project. Ook is dit jaar een bijdrage geleverd aan 
baanbrekend onderzoek naar het DNA van trekvogels. Om dit werk te mogen uitvoeren zijn 
leden van de ringgroep DEC-gecertificeerd (DEC staat voor Dier-experimenten-commissie).  
 
Net als in voorgaande winters is ook dit jaar weer in de winter gevangen. Dit levert geen grote 
aantallen vogels op, en een groot deel van de gevangen vogels blijkt al geringd. Het 
onderzoek is dan ook vooral gericht op de winterse overleving. Terugvangsten zijn voor dat 
onderzoek van groot belang.  
 
In 2014 zijn in totaal 3939 vangsten geregistreerd (2969 nieuw geringd; 970 terugvangsten; 
57 soorten).  Daarmee is 2014 het “slechtste” jaar sinds we in 2007 hier begonnen zijn met het 
onderzoek. Met name het koude voorjaar en voorzomer was daar debet aan. De vogels hebben 
een slecht broedseizoen gehad, dit kan met de vangstgegevens goed worden geïllustreerd.  
Verder is de inzet in maand april matig geweest. Deels om agendatechnische redenen, deels 
vanwege het slechte weekend weer.  
Er is op 49 dagen gevangen, met in totaal 226 vanguren. Circa 15-20 donateurs van de 
stichting namen (min of meer) regelmatig deel aan deze activiteit.  
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Bijzondere zaken 
Op 19 april hebben we een demonstratie gehouden voor de studenten van de CAH, we konden 
helaas maar 46 vogeltjes tonen.  
In 2014 konden wederom twee nieuwe soorten worden toegevoegd aan de ringlijst. Op 18 mei 
wist Wim Eversdijk een vrouwtje krakeend uit het “slootnetje” van opstelling “5” te vissen. 
Op 5 oktober zag (een verraste) Ton Eggenhuizen een (even) verraste waterhoen in het riet 
naast het plasnet zitten. Hoewel de vogel alle kanten op had kunnen vliegen, koos deze voor 
“rechtdoor” naar het net. Daarmee is het totaal aantal door ons gevangen soorten op deze plek 
op 89 gekomen. 
 
Een bijzondere loot aan de vangboom is het onderzoek naar boerenzwaluwen op een viertal 
boerenbedrijven (Priemweg en omgeving). Hier worden nestjongen geringd, alsook 
volwassen vogels. In 2014 zijn 471 vangsten geregistreerd. Van de nestjongen konden 326 
vogels worden geringd. Naast het ringen van nestjongen worden ook vogels met het mistnet 
in de stal gevangen. Het doel is vooral om de volwassen vogels (terug) te vangen zodat 
hiermee de overleving van volwassen vogels kan worden berekend. Het veldwerk is daarmee 
onderdeel van een landelijk onderzoek naar de overleving.  
Bij deze  mistnetvangsten zijn 136 vangsten van volwassen boerenzwaluwen geregistreerd. 
Van de volwassen vogels die reeds een ring droegen is het overgrote deel afkomstig uit dit 
onderzoek. Er was echter ook een Belgische ring bij, een vogel die eerder op een slaapplaats 
in Belgie is geringd en exact een jaar eerder (05-07-2013) ook al in de Zeewolder stal was 
gecontroleerd. Een klein aantal (10) jonge vogels is ook in het mistnet beland. Hiervan waren 
zes vogels reeds in het nest geringd.  
 
Werkgroep Natuurfotografie 
Net als de afgelopen jaren, werkt de werkgroep ook in 2014 met een jaarthema. Dit is bedoeld 
om met elkaar rondom dat thema aan de slag te gaan en diverse aspecten daarvan uit te 
proberen. Het thema was Natuur in de stad.  Aan het eind van het jaar is uit het gemaakte 
werk wederom in een expositie samengesteld en afgedrukt. Deze expositie zal in 2015 door 
de provincie reizen. De foto’s zijn gemaakt in de Flevolandse natuur, waarbij de link met 
bebouwing/stad aanwezig moest zijn.  
 
De expositie van het jaarthema van 2013, ‘de 4 elementen’, was in 2014 achtereenvolgens te 
bekijken in De Trekvogel in Almere, Naarderheem in Naarden, De Trappenberg in Almere en 
tot slot bij de bloedbank Sanquin in Almere. 
 
Maandthema’s in 2014 voor de foto van de maand waren achtereenvolgens Winters, 
Schutkleur/camouflage, Almeerse natuur, Voorjaar, Wind, Groen, Zomers, Lucht(ig), Heet!, 
Herfst, Trek en Speels. De winnende foto’s binnen deze thema’s werden een maand lang op 
de website van de Vogelwacht geplaatst. Daarnaast zijn alle maandfoto’s gebruikt voor de 
nieuwjaarswens aan alle donateurs. 
 
Een harde kern van 15-20 fotografen was bijna maandelijks bij elkaar en was bezig met de 
volgende onderwerpen tijdens die avonden: Jaarthema: Natuur en de stad, Soorten fotografen, 
Lezing Alexander Koenders, Portretfotografie dieren, Vogels in vlucht, Dierentuinfotografie: 
de resultaten en Eigen werk. Een aantal avonden en ochtenden stonden in het teken van 
praktisch bezig zijn. Daarbij is de werkgroep bezig geweest met het fotograferen in de 
dierentuin van Artis en met macrofotografie. 
 
Tijdens 2014 is het coördinatorschap van de werkgroep overgegaan van Inge Hagens naar 
Inge van den Akker. 
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Cursus Vogelherkenning 
De tweede helft van de cursus 2013-2014 liep af in juni 2014. Er werden maar liefst 67 
certificaten van deelname uitgereikt aan de basis- en vervolgcursisten. In september 2014 
startte een groep van in 98 cursisten, verdeeld over 3 cursusgroepen: ‘basis’, ‘vervolg’ en de 
nieuwe cursus ‘afronding’. Enkele cursisten vallen gedurende de cursus af, maar er zijn ook 
nog enkele instromers verwelkomd.  
 
In mei vond de cursisten Big Day plaats. Hieraan deden 10 teams mee. De teamcaptains 
waren ervaren vogelaars die de cursisten uit de basis en vervolg 6 uur lang meenamen door 
Flevoland om zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen in die tijd. Leo Smits (SBB) 
moest helaas afmelden, maar Jos Huijzer (Flevolandschap) kon wel een team op zich nemen. 
 
Vaste docenten en begeleiders van de praktijkochtenden waren: André v/d Berg, Alice van 
Duijnen, Ed ter Laak, Henk Koffijberg, Karel Mauer, Kees de Pater (niet meer in de cursus 
2014-2015), Peter Scholten, René Alma, Ria Heemskerk, Ton Eggenhuizen, Ton Kalkman, 
Barbara Scholten, Loek Storken, Ria v/d Tol, Wim Kleefstra. In de cursus van 2014-2015 zijn 
ook een aantal afrondingscursisten in het kader van hun cursus, bij de basiscursus komen 
helpen in de begeleiding van de praktijkochtenden. Het gaat om Jolanda Veltman, Kees 
Terlouw, René Verschuren en Paul Rossel. Alle cursisten van de afrondingscursus hebben 
zich aangemeld voor 1 of meer van de aangeboden projecten om ervaring in de praktijk op te 
doen bij de vogelherkenning. 
 
De coördinatie werd tot aan de zomer gedaan door Rick v/d Akker (vervolgcursus) en Inge 
Hagens (basiscursus). Na de zomer coördineerden Rick v/d Akker de afrondingscursus, Ed ter 
Laak de vervolgcursus en Inge Hagens de basiscursus. 
 
Onderwerpen van de cursus 13-14 waren: algemene inleiding, determinatie, geluid, vogels in 
de tuin in de winter, roofvogels en uilen, stelt- en weidevogels, zangvogels, vogeltrek, 
ringonderzoek, zwaluwen, riet- en moerasvogels, watervogels (ganzen, eenden, zwanen e.m.), 
meeuwen en sterns. Voor de cursus 14-15 werd voor het eerst voor alle cursusavonden een 
vogellijst gemaakt voor de docenten. Dit omdat daarmee een goede aansluiting van alle 
cursussen beter gegarandeerd kan worden (belangrijk omdat diverse docenten dezelfde 
soortgroepen behandelen maar dan in een andere cursusgroep). Onderwerpen zijn geworden: 
weide- en akkervogels, steltlopers, meeuwen en sterns, roofvogels uilen en klauwieren, 
dwaalgasten, watervogels, zangvogels, riet- en moerasvogels, geluid, tuin- en parkvogels, 
zwaluwen, vogeltrek, ringwerk, knobbelzwanenwerk, veren en eieren, biotoopkennis. 
 
Begin 2014 konden we met subsidie van het Fonds Verbraaken van NMFF 40 ANWB gidsen 
aanschaffen ter verbetering van de cursus. Deze gidsen worden uitgeleend aan cursisten die 
zich verder willen verdiepen in de vogels, maar nog niet weten of ze hem zelf aan willen 
schaffen ivm de kosten. Gedurende de cursustijd hebben ze het boek in bruikleen, wat als een 
heel prettige service en aanvulling ervaren wordt door de cursisten. 
 
Wetlandtellingen 
Ook in 2014 zijn er de maandelijkse tellingen gehouden van water- en andere vogels in de 
Lepelaarplassen. Het was een druk jaar. In totaal zijn bijna 45.000 vogels geteld, terwijl het 
langjarig gemiddelde bijna 40.000 vogels is. Vooral mei en juni waren drukker dan 
gemiddeld. De vele broedende grauwe ganzen waren hier een belangrijke factor. Qua 
soortenrijkdom was het een gemiddeld jaar: in totaal zijn 134 verschillende soorten 
waargenomen. 
Zeldzame soorten (in de afgelopen 10 jaar minder dan 5 jaar gezien) die we in 2014 hebben 
waargenomen zijn beflijster, grote canadese gans, Indische gans en oever pieper.  Nieuw 
waren amerikaanse smient, velduil, visarend (eindelijk !!) en witoogeend. 
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Een uitgebreide analyse van de resultaten over 2014 is op verzoek verkrijgbaar bij Alice van 
Duijnen.  
 
In augustus is op de Dutch Birdfair een presentatie gegeven over de resultaten van de 
voorgaande 15 jaar. 
In november 2013 is gestart met slaapplaatstelling voor ganzen en zwanen. Dit jaar is dat in 
januari en november herhaald. Deze telling is uitgevoerd voorafgaand aan de reguliere telling. 
In combinatie met de slaapplaatstellingen in de OVP levert die belangrijke aanvullende 
informatie op over het gebruik van het gebied door ganzen en zwanen. 
 
Het aantal tellers per telling dat idealiter minimaal nodig is, is 10. Daarmee kan elk van de 5 
routes door minimaal 2 personen gedaan worden. Dit jaar werd dat een paar keer niet gehaald. 
De vaste ploeg bestaat op dit moment uit 19 tellers, waarvan er ongeveer 16 tot de vaste kern 
die regelmatig to vaak aanwezig is gerekend kunnen worden.  
Als er minder dan 10 tellers beschikbaar zijn, wordt soms afgezien van het tellen van het 
Wilgenbos (in 2014 slechts 1 keer). Incidenteel wordt een deelgebied door één (zeer ervaren) 
persoon geteld. Daar de Lepelaarplassen een Natura 2000 gebied is, is het van groot belang 
dat het gebied blijvend en structureel geteld wordt. 
Ook in 2014 is door extra aandacht voor de tellingen tijdens de cursus Vogelherkenning 
geprobeerd om extra vrijwilligers te werven voor deze activiteit. Vanuit de afrondings cursus 
doen in seizoen 2014-2015 11 cursisten 3 a 4 keer mee met de telling. Dit is een welkome 
aanvulling op het tellers bestand. Wellicht dat een aantal van hen tot de vaste groep tellers 
gaan horen. 
 
Met dank aan alle wetlandtellers van dit jaar:  
Petra Bambacht, Greet Boomhouwer, Jan Boshuizen, Lineke Bouscholte, Marius Bouscholte, 
Marianne Groot , Nellie de Groot, Sylvia Heijman, Rien Jans, Wim Kleefstra, Erna Koelman, 
Erwin Kriek, Johanna Kok , Susan de Koning, Huib Leenders, Willem Meyer, Kees de Pater, 
Nanne Paauw, Michiel van der Post, Ageeth Pijbes, Anita Riemersma , Wim Sluijs, Geert 
Smit, Kees Terlouw, Rob van Thienen, Inge van Thienen, Ria van der Tol, Joke van 
Valkenburg, Jolanda Veltman , René Verschuren, Adrie Westera, Jolanda Winters. 
 
Tuinvogeltelling 
Ook dit verslagjaar is de inmiddels bekende tuinvogeltelling weer gehouden. Het gaat in dit 
project om het op naam brengen en het tellen van de vogels ‘in de tuin’ (d.w.z. binnen een 
cirkel van 25 meter rondom de tuinvogelteller). Het project is 23 jaar geleden opgezet om ook 
de niet-vogelaar-donateurs van onze stichting een aantrekkelijke activiteit aan te bieden en 
daarvan wordt enthousiast door hen gebruik gemaakt. Deelname aan dit project is ook 
interessant voor de deelnemers aan de basiscursus.  Ton Kalkman draagt zorg voor de 
verzameling van alle op papier en / of digitaal aangeleverde verzamellijsten, het per 
vogelsoort ordenen van alle gegevens en de verslaglegging ervan in de Grauwe Gans en op de 
website.  
 
De telling vindt plaats gedurende de drie wintermaanden: december, januari en februari.  
In dit verslagjaar vielen daardoor de maanden januari en februari van de winter van 2013-
2014 en van de maand december van 2014– 2015. De resultaten van de eerstgenoemde winter 
zijn gepubliceerd in de Grauwe Gans van juli van dit verslagjaar (jrg. 30, nr. 2) en op de 
website.  
 
In Almere werd in dertig tuinen geteld en in Lelystad in vier.  De resultaten uit de beide 
steden zijn daardoor niet goed vergelijkbaar, maar de verschillen waren soms toch verrassend. 
De ontwikkelingen op de langere termijn zijn voor de vijfentwintig basissoorten per soort in 
een grafiek verwerkt en op de website inzichtelijk gemaakt. Door meerdere deelnemers zijn 
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op hun verzamellijsten bijzondere waarnemingen bijgeschreven en ook in tekst nader 
beschreven. Hiervan kon in de publicatie in de Grauwe Gans dankbaar gebruik worden 
gemaakt. 
 
In het novembernummer van dit verslagjaar is weer een oproep gedaan om met onze groep 
tellers mee te doen.  
 
Zwanenwerkgroep Flevoland 
In 2014, het 12e jaar dat we alle Knobbelzwanen volgen in Almere,  gingen de vrouwen 
moddervet het broedseizoen in. Door de zeer zachte winter was er steeds voldoende voedsel 
beschikbaar, het gras groeide zelfs in de winter! Daardoor konden de dames hun vetvoorraad 
optimaal aanvullen. De eerste eieren werden twee weken eerder dan normaal gelegd. 
 
Er werden 48 broedparen met nest gevonden, 6 meer dan in 2013. Vooral in Almere-Poort 
vindt nog uitbreiding plaats door beschikbaarheid van nieuwe grachten en vijvers. 
Uiteindelijk lukten 12 van de 48 broedsels niet (25%).  Eieren verdwenen of kwamen niet uit, 
en we weten niet zeker wat daarvan de oorzaak is (predatie door mens, vos, 
onvruchtbaarheid). 
 
Van alle gevolgde nesten konden 300 eitjes worden geteld. Dat is een minimum omdat 
verschillende paren op eilandjes zitten te broeden waardoor we niet het exacte aantal eieren 
kunnen bepalen. 200 eieren kwamen in elk geval uit, en dat is percentueel wel vergelijkbaar 
met voorgaande jaren. 
 
Eind augustus konden nog 130 jonge zwanen worden getraceerd, waarvan 125 werden 
gevangen en geringd. Drie paren verdwenen uit de stad richting de polder, met maximaal 23 
pullen en konden helaas niet worden terug gevonden. 
Al met al was 2014 een uitstekend broedseizoen met een record aantal jonge zwanen. 
 
Toch waren er ook tegenslagen. Botulisme eiste verschillende slachtoffers in Literatuurwijk, 
territoriumconflicten zorgden voor vernielde nesten, en vishaken veroorzaakten dodelijke 
slachtoffers. Van 10 broedparen uit 2014 verdwenen op deze manier de man of vrouw. 
 
Net als in 2013 verbleef in het centrum van Almere weer een grote groep Knobbelzwanen (ca. 
50 ex.). Dit zijn voornamelijk onvolwassen zwanen die in de winter samenscholen, aangevuld 
met volwassen zwanen die nog geen territorium hebben. Een groot deel van deze groep bleef 
de zomer aanwezig om te ruien in de stad. 
 
De winter van 2014-15 was wederom zeer zacht, met weinig sterfte. De vooruitzichten voor 
2015 lijken dus zeer goed. 
 
De Zwanenwerkgroep heeft in 2014 weer intensief en tot volle tevredenheid samengewerkt 
met de medewerkers van de Dierenambulance in Almere en het Vogelhospitaal in Naarden.  
Via de Dierenambulance worden alle gewonde zwanen inclusief ringnummers gemeld, en 
veel medewerkers helpen bij het vangen en ringen van de jonge zwanen. 
 
Het Vogelhospitaal in Naarden vangt gewonde en verzwakte zwanen uit Almere op en 
registreert het hele genezingsproces. Genezen vogels worden door de zwanenwerkgroep 
herplaatst in hun territorium of elders. 
 
Redactie de Grauwe Gans 
Ook dit jaar is het de redactie gelukt om drie nummers in ‘full color’ uit te brengen. Hoewel 
het af en toe ‘stressen’ was om de benodigde kopij op tijd bij elkaar te krijgen, was het toch 
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iedere keer verrassend wat we binnen kregen. Ook het vinden van bijpassende foto’s heeft 
geen onoverkoombare problemen opgeleverd; hooguit de kwaliteit daarvan  zoals we die 
wensen voor publicatie. De redactie is voor iedere uitgave enkele keren bij elkaar gekomen 
om kennis te nemen van de binnengekomen kopij en af te spreken wie welke schrijver(s) nog 
even moest aansporen om op tijd de toegezegde kopij aangeleverd te kunnen krijgen, teneinde 
voldoende tijd over te kunnen houden voor de opmaak (vooral tabellen en grafieken waren 
soms lastig) en het invoegen van de foto’s. De aangeleverde kopij is door de redactieleden op 
stijl- en taalfouten nagelezen en waar nodig gecorrigeerd, met behoud van de stijl van de 
betreffende schrijver.   
 
De redactie bestond ook dit jaar uit Greet Boomhouwer (coördinator redactie), Margreet Roos 
(opmaak) , Ton Kalkman (redacteur), Nicolette van der Ben (redacteur) en Karel Mauer 
(redacteur fotografie).  De oplage van de Grauwe Gans is dankzij het aantal cursisten het 
afgelopen jaar opgelopen naar zo’n 350 exemplaren. De bezorging binnen Almere en Lelystad 
kon ook dit verslagjaar geheel door de nodige vrijwilligers worden gedaan. Een behoorlijke 
besparing op de portokosten kon zo worden bereikt. De overige adressen zijn per post 
verzorgd. 
 
Statutair moet in iedere werkgroep een bestuurslid zitten. Zo ook dus in de redactie van de 
Grauwe Gans. Door enkele mutaties in voorgaande jaren was daarin een lacune ontstaan, die 
aan het eind van dit verslagjaar is hersteld doordat Wim Sluijs (bestuurslid PR) die taak op 
zich heeft genomen.   
 
In december van dit verslagjaar bereikte de redactie het bericht dat ons oud-redactielid en 
bestuurslid Edy Jacobs was overleden. In het eerste nummer van 2015 zal over hem een ‘in 
memoriam’ worden opgenomen. 
 
De redactie heeft, met dank aan alle schrijvers en fotografen, het verslagjaar 2014, nu met zes 
leden, met vertrouwen voor het komende jaar afgesloten, waarbij zij er van uit gaat dat er 
weer drie prachtige uitgaven van de Grauwe Gans zullen kunnen verschijnen. 
 
Website 
In het voorjaar van 2014 is na een voorbereiding van ruim een jaar de nieuwe website 
gelanceerd. Veel van de plannen, ideeën en inzichten die we tevoren hadden opgesteld zijn in 
de nieuwe site verwerkt. Op 10 en op 30 april 2014 zijn introductiesessies gegeven voor 
degene die mogelijk content op de website zouden kunnen plaatsen zoals de 
werkgroepcoördinatoren, redactieleden van de Grauwe Gans, bestuursleden en andere 
geïnteresseerden. 
 
2014 heeft een spectaculaire groei laten zien van het aantal hits, paginabezoeken en sessies. 
In de onderstaande grafiek is 2009 op 100 gezet. Daarmee zijn drie variabelen in één grafiek 
te plaatsen. 
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Aantal/per jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Hits 78.692 124.106 187.261 220.844 279.582 1.319.244 
Pageviews 43.846 68.463 119.265 132.792 99.216 367.907 
Sessies 9.581 18.855 22.536 29.011 36.056 62.984 

 
In de tabel zijn de absolute aantallen weergegeven. Onder hits wordt verstaan het aantal malen 
dat er op de site geklikt is. Pageviews is het aantal bezochte pagina’s en sessies het aantal 
malen dat de site bezocht en weer verlaten is ongeacht het aantal pagina’s. Het aantal 
pageviews gedeeld door het aantal sessies levert een indicatie op over hoe veel pagina’s men 
gemiddeld per sessie bezoekt en hoe lang men op de website is. Dit was in 2014 bijna 6. Dat 
is nog nooit zo hoog geweest.  
 
De toename is deels te verklaren doordat de ontwikkelaars van de website zelf voor nogal wat 
sessies verantwoordelijk zijn. Maar dat is nooit de grootste factor. De toename van het aantal 
donateurs, het toegenomen internetverkeer, ook vanaf tablets en smartphones, draagt hier aan 
bij. Natuurlijk hopen we ook dat de aantrekkelijkheid van de site, de actuele nieuwsberichten 
en de gedegen structuur van de website tot meer bezoek aanleiding hebben gegeven. 
 
De nieuwe site is goed ontvangen. Er kwamen zeer veel positieve reacties. Er zijn ook 
kanttekeningen over het missen van een grotere foto van de maand en het missen van 
informatie bij foto’s elders op de site. Ook vinden een aantal mensen de homepage wat saai. 
Tenslotte zullen ook veel meer mensen content op de site moeten gaan zetten zoals de 
bedoeling is. Vervolgsessies zullen nodig zijn. De website zal nooit af zijn en blijft verder 
ontwikkeld worden. Hiervoor zal in 2015 een beroep op donateurs gedaan worden. 
 
Public Relations 
In maart 2014 is Wim Sluijs benoemd tot bestuurslid met verantwoordelijkheid PR. Hieronder 
een samenvatting van de ontplooide activiteiten. 
 
Persberichten 
In dit jaar zijn er persberichten uitgegaan over diverse onderwerpen: 

• uitbreiding Luchthaven Lelystad 
• introductie van de nieuwe website van de Vogelwacht 
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• cursus vogelherkenning nieuw seizoen 
• 2 tentoonstellingen van de werkgroep Natuurfotografie: De 4 Elementen en Natuur 

in de Stad 
• Nacht van de Nacht: Vlinders kijken in het Pikkedonker 

 
Nieuw is de mogelijkheid om direct te publiceren in de agenda van de digitale krant Almere 
Dichtbij (Dichtbij.nl) waarin bovengenoemde persberichten integraal zijn opgenomen. 
 
Stands 
Ook dit jaar waren we met regelmaat aanwezig bij diverse natuurmanifestaties. De stand werd 
bemand door diverse donateurs van de stichting waarvoor onze hartelijke dank. 
Belangrijkste doelen van onze aanwezigheid zijn: uitdragen van onze doelstellingen en 
activiteiten, uitbreiding naamsbekendheid, werving donateurs, werving cursisten. 
 
We waren aanwezig bij: 

• de Doe en kijkdag van Staatsbosbeheer 
• Open dag Waterlandse Tuinen 
• Begroet de Zomer 
• Dutch Bird Fair 

 
Kijksessies in de Oostvaarders 
In 2014 leverde de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland voor de 5e keer een bijdrage aan 
de natuurbeleving in De Oostvaarders. Gewapend met telescopen en vogelgidsen lieten 
ongeveer 10 enthousiaste vrijwilligers op 1 zondag in de maand in april t/m oktober de 
bezoekers kennismaken met de schoonheid van grauwe gans, Canadese gans, kolgans, wilde 
eend, smient, wintertaling en kievit. En niet te vergeten de lepelaar, kluut, slechtvalk, 
watersnip, bontbek- en kleine plevier. Om van de zeearend maar te zwijgen. 
 
Natuurlijk kwamen de meeste mensen voor de vos, de herten en de paarden. De verrassing en 
het enthousiasme zijn dan ook vaak groot wanneer ze, meestal voor het eerst, via de telescoop 
oog in oog staan met een smient of lepelaar. 
 
Als je ook een keer mee wilt doen, meld je dan aan! want ook in 2015 hopen we met "oude" 
en "nieuwe" vogelaars weer mooie waarnemingen te doen. 
  
Kijksessies bij de Trekvogel 
In 2014 is er een nieuwe activiteit gestart, nl. de vogelkijksessies vanuit bezoekerscentrum de 
Trekvogel. Deze activiteit vond 4x per jaar plaats, altijd op de laatste zondag van het kwartaal 
(30 maart, 29 juni, 28 september en 28 december). De doelstelling van deze sessies is om 
mensen kennis te laten maken met vogels kijken. Uiteraard geven we ook informatie over de 
activiteiten van de Vogelwacht. 
 
Waarschijnlijk mede door het mooie weer was er steeds flinke belangstelling voor de 
kijksessies, zelfs in december. Elke keer waren er toch wel 20-30 (of meer) personen die 
onder begeleiding van één van onze donateurs kennis hebben gemaakt met vogels kijken. De 
verrekijkers en telescoop van het Flevolandschap die we daarvoor konden lenen kwamen 
goed van pas. Sommige mensen werden heel erg enthousiast als ze voor de eerste keer een 
vogel goed konden bekijken, erg leuk om te zien! Ook veel kinderen vonden het geweldig om 
eens door een telescoop te kijken en bv. een grote zilverreiger te zien op het Trekvogelveldje. 
 
In december hebben we ook een kinderactiviteit georganiseerd. Kinderen konden zelf 
vetbollen maken en een tuinvogelquiz spelen. Ca. 10-15 kinderen hebben hieraan met veel 



 



Baten Werkelijk 2013 Begroot 2014 Werkelijk 2014

Donaties 3.946,00 3.585,00 2.352,28

Schenkingen van reiskosten e.d. 1.149,34

Jeugdgroepen 3.710,00 4.070,00 2.219,00

Cursus 4.226,50 3.300,00 1.513,50

Projectsubsidies 2.000,00 1.500,00 1.460,00

Vergoedingen 1.600,00 89,00

Verkoop kleding 137,50

Rente 448,34 400,00 636,25

Overige inkomsten 1.231,75

17.300,09 12.855,00 9.419,37

Lasten Werkelijk 2013 Begroot 2014 Werkelijk 2014

Bestuurskosten 498,62 600,00 408,47

Organisatiekosten 3.517,18 1.060,00 904,43

Activiteitencommissie lezingen etc. 130,00 465,00 36,10

Promoitiemateriaal en PR 1.362,69 650,00 306,39

Grauwe Gans 2.399,00 3.000,00 2.279,15

Website 156,00 250,00 184,34

Kosten Jeugdgroepen 2.542,45 4.090,00 4.557,99

Kosten Ringwerk 791,01 800,00 462,47

Kosten Nestkasten 41,58 50,00 0,00

Kosten Natuurfotografie 23,30 300,00 300,50

Kosten Cursus 783,36 1.515,00 2.105,67

Kosten Bescherming 105,00 75,00 0,00

Saldo 12.350,19 12.855,00 11.545,51

Overschot 2013/tekort 2014 4.919,90 0,00 -2.216,37

17.300,09 12.855,00 9.419,37

Opmerkingen

Het tekort is ontstaan doordat na enige jaren weer rekening is gehouden met overlopende posten

De ontvangsten in 2013 die bestemd waren voor 2014 zijn als opbrengst op 2013 geboekt.

De ontvangsten in 2014 die bestemd zijn voor 2015 zijn nu op de balans gezet. 

Resultatenrekening 2014

Stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid Flevoland'

Saldo



Debet Werkelijk 2013 Werkelijk 2014

ASN Bank Spaarrekening 15.306,51 15.571,41

ING Bank Spaarrekening 14.885,11 18.000,00

ING Bank Rekening courant 1.718,17 2.183,02

Te ontvangen renten* 245,45

Saldo 31.909,79 35.999,88

Tekort 2014 3.275,48

Totaal debet 31.909,79 39.275,36

Credit Werkelijk 2013 Werkelijk 2014

Continuïteitsreserve 17.750,79 17.750,85

Bestemmingsreserves:

Lustrumviering december 2014 550,00 650,00

Avifauna Flevoland (wetlandtelling) 4.206,00 4.206,00

Folder PR-materiaal 15,00 0,00

Jeugdgroepen 1.357,00 2.983,00

Natuurfotografie vervanging fotoliijsten 400,00 550,00

Natuurfotografie vrije besteding 250,00 350,00

1.492,00 1.492,00

1.900,00 1.734,19

Ringen Knobbelzwanenwerkgroep (boven begroting) 1.639,00 1.239,00

Website 850,00 250,00

Vervanging inventaris 1.500,00 1.500,00

Nagekomen declaraties* 311,82

Vooruit ontvangen donaties 2015* 3.783,50

Vooruit onvangen cursuskosten* 2.475,00

Totaal credit 31.909,79 39.275,36

Toelichting:

Het eigen vermogen bestaat uit reserves voor reeds vastgestelde bestemmingen alsmede uit

een coninuïteitsreserve van tenminste 1x de hoogte van de totale jaarinkomsten. 

Deze continuiteitsrerve is bedoeld voor onvoorziene grote uitgaven zoals juridische kosten en

bijstand, onverwachte tegenvallende inkomsten en/of tegenvallende uitgaven.

De in 2015 otvangen declaraties zijn voor zover bekend opgenomen in het resultaat 2014.

De ontvangsten in 2013 die bestemd waren voor 2014 zijn als opbrengst op 2013 geboekt.

De ontvangsten in 2014 die bestemd zijn voor 2015 zijn nu op de balans gezet. 

Balans 2014

Stichting Vogel- en Natuurwacht 'Zuid Flevoland'

Ringgroep GG (CES/RAS:netten en stokken)

Ringgroep GG (niet CES/RAS, wintervangen)






