JAARVERSLAG 2013
Leden en abonnees
De NOU had eind 2013 584 leden (tegen 597 ultimo 2012).
Er waren aan het einde van 2013 96 abonnementen op Ardea en 1341 abonnementen op Limosa
(tegen 1275 ultimo 2012).
De in 2012 opgerichte Avifaunistiche Kring Nederland (AKN) trad tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 23 maart 2013 toe als sectie van de NOU.
Bestuur
Ultimo 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:
Joost Tinbergen (voorzitter)
Peter Milders (secretaris)
Ekko Smith (penningmeester)
Erwin de Visser (administrateur)
Janne Ouwehand
Gerrit Gerritsen
Berber de Jong
Sjoerd Duijns
Sjoerd Duijns trad dit jaar toe tot het bestuur..
Maarten Loonen adviseert het bestuur bij de verdere professionalisering van de website en hij
onderhoudt de website.
Financiën
De jaarrekening 2012 werd gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Ton Bode en Rinse
Wassenaar en door hen akkoord bevonden. Tijdens de ledenvergadering van 23 maart werd de
jaarrekening 2012 door de leden goedgekeurd. In die vergadering werd Ton Bode herbenoemd en
werd Rinse Wassenaar benoemd als lid van de kascommissie.
Administratie & Website (www.nou.nu)
Erwin de Visser werkte ook dit jaar weer aan het opschonen en stroomlijnen van de administratie.
Veel abonnementsgelden en contributies worden inmiddels via automatische incasso’s geïnd.
De website draait (weer) naar wens. We zijn in 2013 gewisseld van provider. De website en het
administratieprogramma moesten daarom worden aangepast. Het administratieprogramma werkte
hierdoor enige maanden niet goed. Dankzij de inspanningen van onze webbeheerder Maarten
Loonen is dit uiteindelijk in november verholpen en draait alles weer naar wens.
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Themadagen
Er werden twee themadagen georganiseerd. De themadag van 23 maart onder de titel
‘Aanpassingen van vogels in de stad’ werd, gecombineerd met de algemene ledenvergadering,
gehouden in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
De tweede themadag, getiteld ‘carry-over effect bij vogels’, werd gehouden op 29 november tijdens
de Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst in Ede. Deze combinatie met de Landelijke Dag bleek
wederom een groot succes en trok zeer veel bezoekers.
Promotionele activiteiten
De NOU was aanwezig met een stand op de volgende bijeenkomsten:
• Overijsselse Vogelaarsdag
• Dutch Birding dag
• NOU themadagen (voor- en najaar, deze laatste tijdens de Landelijke Dag van Sovon)
NOU-bibliotheek
Er zijn geen veranderingen wat betreft de tijdschriftenbibliotheken die bij Sovon is ondergebracht
en de boekenbibliotheek die bij de RUG is te vinden. Informatie over de bibliotheken is te vinden
op de NOU website.
Tijdschriften
Ardea
In 2013 (jaargang 101) verschenen van Ardea de edities 1 en 2.
De digitale verspreiding via BioOne heeft over het eerste hele jaar (dat is 2012) ca. € 7.400
opgebracht. Dit bedrag werd medio 2013 ontvangen.
Hoofdredacteur Rob Bijlsma zal aanblijven. Naast hem zullen tot de hoofdredactie toetreden
Theunis Piersma en Bart Kempenaars. Redactiesecretaris Jouke Prop zal, na vele jaren dit werk te
hebben gedaan, het stokje overdragen aan Popko Wiersma.
Limosa
In 2013 verscheen van jaargang 85 (2012) nummer 4 en verschenen van jaargang 86 (2013) de
nummers 1, 2 en 3.
Huib Kluijver Fonds
Het Huib Kluijver Fonds, opgericht 19 november 1981 ter nagedachtenis aan Huib Kluijver (19021977), een van de roergangers van de Nederlandse Ornithologische Vereniging en de latere NOU,
heeft als statutaire doelstelling “het bevorderen van de ornithologie in de ruimste zin des woords”.
Het fonds heeft in 2013 twee aanvragen ontvangen en beide gehonoreerd;
De Werkgroep Casarca Nederland voor onderzoek naar de herkomst van de op het Eemmeer
ruiende Casarca’s door middel van kleurringen (halsbanden) en zenders.
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Het fonds heeft 100 halsbanden, de corresponderende (kleur)ringen en één GSM-logger betaald.
Omdat de Koolmees in het logo van ons fonds staat, was het logisch dat deze soort in de nieuwe
Sovon Vogelatlas door ons werd gesponsord.
Het bestuur is ook dit jaar ongewijzigd; Theo Boudewijn (voorzitter), Bob Loos
(secretaris/penningmeester), Joost Tinbergen en Piet van den Hout.
Informatie over subsidiemogelijkheden kan worden ingewonnen bij de secretaris/penningmeester:
bobloos@hetnet.nl
Hij kan u ook informeren over de mogelijkheden om het Huib Kluijver Fonds financieel te
ondersteunen door middel van een (fiscaal vriendelijke) schenking, waarmee u bijdraagt aan de
studie en bescherming van de (inter)nationale vogelwereld.
Secties van de NOU (NZG, NSWG, AKN)
Jaarverslag 2013 Nederlandse Zeevogelgroep NZG
In 2013 uitgebrachte publicaties
In 2013 zijn er geen SULA’ s uitgebracht. Het laatst verschenen nummer is het eerste nummers 25(1)
van jaargang 2012. Er is nog geen zicht op een volgend nummer van SULA. Voor een deel is een
tekort aan kopij hieraan schuld. Hulp van de leden is hiervoor echt nodig: stuur uw bijdrages voor
SULA op naar de redactie (redactie@zeevogelgroep.nl)!
Nummer
Laatst verschenen
nummer
SULA 25(1) jrg. 2012

Datum

28-06-2012

Aantal verzonden
Nederland

Europa

Wereld

Totaal

247

39

8

294

Ledental
Op 31-12-2013 stonden er 297 leden ingeschreven, dit is inclusief 25 ruilabonnementen en
zes adressen waar we SULA gratis naar toesturen. In 2013 is het ledental afgenomen: er hebben zich
geen nieuwe leden aangemeld, terwijl 12 leden hebben opgezegd.
Public Relations
Dit jaar was de NZG niet vertegenwoordigd op de ‘Landelijke Dag SOVON Vogelonderzoek’ in
Nijmegen. Bij deze gelegenheid trekken we vaak op met de NOU om onze status als sectie van de
NOU te benadrukken.
Website Zeevogelgroep
De NZG website www.zeevogelgroep.nl wordt geregeld bijgewerkt. De NZG Nieuwsbrief uit de
periode 1999-2006 is volledig via de site beschikbaar, maar het vrijgeven van Atlantic Seabirds blijft
een probleem. De Britse Zeevogelgroep heeft het tijdschrift op haar website gezet, maar de geplaatste
pdf’s bevatten nog steeds fouten en lege pagina’s. De NZG plaatst het tijdschrift pas op de eigen site
als deze fouten zijn weggewerkt.
Via de website worden ook links aangeboden naar belangrijke congressen en (zee)vogelorganisaties
inclusief groepen die pelagische zeevogeltochten organiseren.
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De NZG is géén medeorganisator van deze tochten en verschaft de adressen slechts ter informatie.
Bijdragen van leden voor plaatsing op de website zijn van harte welkom.
Facebook Zeevogelgroep
Sinds april 2012 heeft de NZG een facebook pagina http://www.facebook.com/zeevogelgroep
met inmiddels 242 volgers. Regelmatig worden er berichten onder de naam van de NZG geplaatst
op deze pagina. Het gaat hierbij over (nieuws)berichten over zowel zeevogels als zeezoogdieren.
Populair zijn aankondigingen van publicaties & rapporten over zeevogels en zeezoogdieren in
Nederland. Gemiddeld wordt een bericht door 140 volgers bekeken / gelezen. Relevante berichten
worden vaak door de Facebook pagina van de World Seabird Union overgenomen waardoor het
'bereik' nog groter is. Dit alles vergroot de naamsbekendheid zeker en geeft de NZG een platform
om snel (nieuws)berichten met een leden te delen.
Hans Verdaat, Steve Geelhoed en de secretaris hebben admin rechten en kunnen dus onder naam
van NZG berichten op de NZG FB site plaatsen. Mocht iemand een bericht hebben maar zelf geen
Facebook, dan kunnen zij dat voor je doen.
Samenwerkingsverbanden
Marine Ornithology
De NZG neemt deel in het tijdschrift Marine Ornithology, een gezamenlijke uitgave van de ZuidAfrikaanse, Pacifische, Britse, Australische, Japanse en Nederlandse Zeevogelgroepen. Per
betalend lid draagt de NZG jaarlijks € 1,- bij aan Marine Ornithology. Het tijdschrift is online
gratis in te zien en te downloaden via www.MarineOrnithology.org.
World Seabird Union
Volgend op een initiatief van de World Seabird Conference (september 2010, Victoria, Canada), is
inmiddels de World Seabird Union opgericht en actief, zie http://seabirds.net/wsu.html of de link op de
NZG website. Vanuit de NZG neemt Kees Camphuysen neemt deel in het bestuur van de groep.
Olievogel rampenplan
De NZG is aangesloten bij de ‘Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde olievogels’ waarin
op initiatief van Rijkswaterstaat afspraken zijn gemaakt tussen overheid, kustasielen, en de NZG
om zowel opvang van levende als registratie van dode vogels in goede banen te leiden. De tekst van
de regeling is te vinden via www.noordzeeloket.nl.
EMPOWER
De NZG is aangesloten bij het internationale‘EMPOWER netwerk. Dit is een samenwerkingsverband
van vakkundige organisaties die kunnen worden ingezet bij milieurampen waarbij zeevogels en
zeezoogdieren zijn betrokken (zie ter informatie www.oiledwildlife.eu). Op genoemde website is ook
het “Handbook on Oil Impact Assessment” te vinden bij Publications/2007 Handbook on Oil Impact
Assessment for Seabirds.
Samenwerking zeetrektellingen
In samenwerking met SOVON is de koppeling van www.trektellen.nl en de CvZ database tot stand
gebracht, waarna het web portal van www.trektellen.nl werd bijgewerkt zodat een uitgebreide
mogelijkheid ontstond om gegevens op uurbasis, inclusief leeftijden en kleden, op te nemen.
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Zeetrektellingen worden voortaan uitsluitend via www.trektellen.nl gedigitaliseerd, terwijl nog
gesproken wordt over een formalisering van de samenwerking tussen SOVON, NZG/CvZ en
Stichting Trektellen.
Ruilabonnementen & bibliotheek
Als ondersteuning aan lokale initiatieven en als bijdrage aan goede informatie-uitwisseling,
onderhoudt de NZG een systeem van ruilabonnementen met meerdere vooral buitenlandse organisaties
of tijdschriften. De ruiltijdschriften van de NZG zijn voor leden en geïnteresseerden in te zien in het
NIOZ/IMARES gebouw op Texel (Landsdiep 4, 1797 SZ ’t Horntje) in de NIOZ vogelvleugel.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Kees Camphuysen of Jan Andries van Franeker. In een
bijlage zijn de actieve ruilovereenkomsten van dit jaar gespecificeerd.
Huishoudelijke zaken NZG
Contributie NZG 2013 ongewijzigd
De contributiebetaling van de Nederlandse Zeevogelgroep is gekoppeld aan het verschijnen van het
verenigingstijdschrift. De contributie voor 2013 (SULA jrg 26) en die voor 2014 blijft ongewijzigd,
d.w.z. voor Nederlandse leden € 12,- en voor buitenlandse leden € 18,50.
Lidmaatschapsvoorwaarden
Lidmaatschap van de Nederlandse Zeevogelgroep wordt aangegaan voor de duur van tenminste een
jaar, d.w.z. voor een volledige jaargang van het verenigingstijdschrift. De contributie wordt vooraf
geïnd, d.w.z. dat verzoeken tot betaling van het lidmaatschap voor een volgend jaar worden
bijgesloten in het laatste nummer (in het algemeen nummer 3) van een lopende jaargang van het
tijdschrift. Dit betekent tevens dat abonnee-adres en rekening-adres hetzelfde zijn en nota’s niet
afzonderlijk kunnen worden verstuurd. Korting op, of gedeeltelijke retournering van contributie bij
tussentijdse aanmelding of opzegging is niet mogelijk. Lidmaatschap gaat uit van jaarlijks
automatische verlenging, tot wederopzegging. Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk zes weken na
ontvangst van het betaalverzoek voor de komende jaargang. Let er s.v.p. op dat u een bevestiging
van opzegging ontvangt van de secretaris.
Ledenadministratie
Aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen worden bij voorkeur per email gestuurd naar de
secretaris secretaris@zeevogelgroep.nl of anders per brief naar:
J.A. van Franeker NZG secretaris, De Houtmanstraat 46, 1792 BC Oudeschild (Texel).
Bestuurssamenstelling 2013
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Werkgroep NSO (Olieslachtoffers):
Werkgroep Broedvogels:
Werkgroep CvZ (Zeetrek):
Beheer databank CvZ:
PR en themadagen:
Contact SOVON:

Mardik Leopold
Jan Andries van Franeker
Yvonne Hermes
Kees Camphuysen
Lieuwe Dijksen
Steve Geelhoed
Kees Camphuysen
Edward Soldaat en Hans Verdaat
Lieuwe Dijksen
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Redactie SULA:
Brasseur,
Webmaster:

Kees Camphuysen, Steve Geelhoed, Floor Arts, Sophie
Mardik Leopold, Martin Poot, Edward Soldaat
Yvonne Hermes

Voor contact-adressen kan men het beste de binnenkant van de kaft van een recente SULA raadplegen,
of de NZG.
Jaarverslag 2013 Nederlandse Steltvogelwerkgroep (NSWG)
Er waren geen activiteiten in 2013.
Jaarverslag 2013 Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
Bestuurssamenstelling 2013
Voorzitter:

J. F. (Frank) de Miranda

Secretaris:

C. M. (Martin) Lok

Penningmeester:

C. J. G. (Kees) Scharringa

Lid:

R. (Rob) Honing (tot 2 november 2013)

Ledental
Op 31-12-2013 stonden er 32 leden ingeschreven. Voor ledenwerving werden bijdragen geplaatst in
Limosa, Dutch Birding en SOVON Nieuws.
Ledenadministratie
Aanmeldingen, adreswijzigingen en opzeggingen bij voorkeur per email sturen naar
AKNNOU@hotmail.com of anders per brief naar de secretaris: C.M. Lok, Vliegenvangerlaan 12,
2566RN, Den Haag.
Contributie
De contributie voor 2013 was Euro 15 per jaar en blijft voor 2014 ongewijzigd.
Oorsprong AKN
Tijdens de voorlaatste bijeenkomst van de CNV in 2012 werd een commissie ingesteld onder
leiding van Frank de Miranda met als leden Rob Honing en Kees Scharringa om een plan voor te
bereiden voor een nieuwe sectie van de NOU met een ander beleid dan de CNV. De AKN werd
opgericht te Amsterdam op 4 november 2012. De oprichting is bekendgemaakt in de NOU-rubriek,
Limosa 85.4 (2012).
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Doelstelling
De AKN stelt zich ten doel:
a. Ervaren waarnemers te (ver-)binden die een brede belangstelling hebben voor avifaunistiek en
systematiek;
b. Samen te werken met NOU, DBA, SOVON, Naturalis en andere landelijke organisaties;
c. Bij te dragen om ‘witte vlekken’ in de avifaunistische kennis van ons land en selectief elders op
te vullen;
d. Een platform te bieden om beslissingen van de CDNA en CSNA breder uit te dragen en te
bespreken;
e. Als intermediair op te treden in de relatie tussen NOU en CDNA/CSNA;
f. Het organiseren van workshops, binnenlandse en buitenlandse excursies;
g. Beleidsmatig bij te dragen aan duurzame ontsluiting van het Nederlands ornithologisch erfgoed;
h. Het leiding geven aan c.q. deelnemen aan projecten die één of meer van de genoemde doelen
ondersteunen.
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, die door 16 leden werd bezocht, werd op 2 november 2013
gehouden te Naturalis gevolgd door een bezoek aan de vogelcollectie.
Excursies
Een studieweekend vond plaats op Ameland van 26-28 april 2013. Het programma bestond uit o.a.
een inventarisatie van Atlasblokken, een excursie begeleid door Staatsbosbeheer en een lezing met
discussie door Staatsbosbeheer.
Project Nederlands Ornithologisch Erfgoed
Recent Nederlands ornithologisch erfgoed zoals archieven, dagboeken en beeldmateriaal van
vogels, afkomstig van amateurs, professionals en instellingen, wordt bedreigd omdat publieke
(archief-)instellingen ruimte- of geldgebrek hebben en omdat er nationaal beleid ontbreekt voor het
behouden van ornithologisch waardevol materiaal. In de praktijk gaat het om een combinatie van
ornithologische en culturele waarden. Meermalen zijn belangrijke archieven met referentiemateriaal
(bijv. jaren 1950-1970) verloren gegaan. Daarom is een gestandaardiseerde landelijke aanpak voor
het archiveren van ornithologisch erfgoed geformuleerd.
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Hierover is overeenstemming bereikt met Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek
Nederland en Naturalis Biodiversity Center, landelijke organisaties die archieven in bewaring
hebben en geconfronteerd worden met verzoeken tot archivering. De NOU is eindverantwoordelijk
voor dit project en de AKN is uitvoerend. In het verslagjaar is de voorbereidende fase van dit
project afgerond met een aanvraag aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor financiële bijdrage.
Een beslissing wordt eind maart 2014 verwacht. Specifieke doelen van het project zijn (a)
landelijke infrastructuur ontwikkelen voor duurzame archivering, (b) veiligstelling van minimaal
vijftien belangrijke ornithologische archieven, (c) publicatie over de inhoud en betekenis van de
veiliggestelde archieven en (d) vastleggen van de onderzoeksrol van amateurs en de historische
samenwerking tussen amateurs en professionals.
Project Georgië
Het Bestuur bracht in September een bezoek aan Georgië om zich met name te orienteren op
waarnemingspunten aan de Zwarte Zee, breder dan alleen voor roofvogeltrek. Daar bleek de
Chorokhi Delta, een belangrijk vogelgebied ten zuiden van Batumi, ernstig bedreigd te worden
door ontsluiting en verdere ontwikkeling. De recent opgerichte Bird Conservation Georgia (met
huidige vestiging in Batumi en Tbilisi) heeft AKN verzocht te helpen bij het inventariseren van de
Delta en het natuurbelang van de Delta onder de aandacht te brengen van de Minister van
Toerisme. De AKN-orientatie in Georgië heeft bevestigd dat de ‘meeuwen’situatie daar erg
complex is en juist daarom interessant. Het bestuur overweegt de komende jaren bijdragen te
leveren die helpen om een basis te leggen voor een (digitale) eerste Avifauna van Georgië. Dit zal
de insteek zijn van ons komend overleg met diverse partijen in Georgië.

----------------------------------------
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