JAARVERSLAG 2012
Leden en abonnees
De NOU had eind 2012 597 leden (tegen 618 ultimo 2011).
Er waren aan het einde van 2012 123 abonnementen op Ardea en 1275 abonnementen op Limosa
(tegen 1163 ultimo 2011).
De CNV beëindigde in november van dit jaar zijn activiteiten.
De dit jaar gestarte Avifaunistiche Kring Nederland heeft het bestuur van de NOU benaderd met de
vraag of die organisatie zou kunnen toetreden als sectie van de NOU. Aan het einde van het
verslagjaar waren de gesprekken daarover nog gaande.

Bestuur
Ultimo 2012 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
Gerard Ouweneel trad af als lid van het bestuur, Berber de Jong trad toe.
Maarten Loonen adviseert het bestuur bij de verdere professionalisering van 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 31 maart werd de
jaarrekening 2011 door de leden goedgekeurd. In die vergadering werd Ton Bode herbenoemd en
Rinse Wassenaar benoemd als leden 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 naar wens. Veel werk is ook dit jaar weer gestoken in het ook digitaal
toegankelijk maken van Limosa, Voor het grootste deel is dit gerealiseerd. Er wordt naar gestreefd
om het in 2013 geheel te voltooien.
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Themadagen
Er werden twee themadagen georganiseerd. De themadag van 31 maart onder de titel ‘Graast de
gans zijn eigen graf? werd, gecombineerd met de algemene ledenvergadering, gehouden in
Ecodrome in Zwolle. Er waren ca. 60 bezoekers. Een verslag van deze themadag staat in Limosa
85.2 (2012).
De tweede themadag, getiteld ‘Veroudering bij vogels’, werd gehouden op 24 november tijdens de
Landelijke Dag van Sovon in Nijmegen. 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:
• Roofvogeldag van WRN in Meppel
• 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.
De boekenbibliotheek was al ondergebracht bij de RUG en zal daar kunnen blijven. Dit heeft de
universiteit laten weten. Informatie over de bibliotheken is te vinden op de NOU website.
Tijdschriften
Ardea
In 2012 verschenen 2 edities van Ardea.
De digitale verspreiding via BioOne heeft over het eerste hele jaar (dat is 2011) ca. € 5.000
opgebracht. Dit bedrag werd medio 2012 ontvangen.
Het bestuur is intensief op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur die Rob Bijlsma kan vervangen.
Rob bouwt zijn activiteiten voor Ardea langzaam af. Zeer veel werk wordt gedaan door Jouke Prop.
Limosa
In 2012 verschenen van jaargang 2011 (84) de nummers 3 en 4 en van jaargang 2012 (85) de
nummers 1, 2 en 3. Nummer 4 zal begin 2013 verschijnen.
Huib Kluijver Fonds
Het Huib Kluijver Fonds, opgericht 19 november 1981 ter nagedachtenis aan Huib Kluijver, 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 2012 één aanvraag ontvangen en gehonoreerd: Roos Kentie ontving de
gevraagde € 244 voor het publiceren van kleurenkaartjes bij een artikel in ARDEA over
landschapskarakteristieken en habitatselectie van grutto’s in ZW-Friesland.
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Het bestuur is ook dit jaar ongewijzigd; Theo Boudewijn (voorzitter), Bob Loos
(secretaris/penningmeester), Joost Tinbergen en Piet van den Hout.
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend bij de secretaris/penningmeester:
bobloos@hetnet.nl
Secties van de NOU (NZG, NSWG, CNV)
Jaarverslag 2012 Nederlandse Zeevogelgroep NZG
In 2012 uitgebrachte publicaties
In 2012 zijn de SULA’ s van jaargang 2011 de vertraagde nummers 24(1), 24(2) en 24(3) verschenen
en van jaargang 2012 het eerste nummers 25(1) (zie tabel). Het eerstvolgende nummer, SULA 25(2)
wordt begin 2013 verwacht. Helaas zijn we er niet in geslaagd om alle 2012 publicaties tijdig te
laten verschijnen. 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

Datum

SULA 24(1) jrg. 2011
SULA 24(2) jrg. 2011
SULA 24(3) jrg. 2011

05-01-2012
14-02-2012
10-04-2012

Nederland
253
256
252

SULA 25(1) jrg. 2012

28-06-2012

247

Aantal verzonden
Europa
Wereld
43
8
43
8
41
8
39
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Totaal
304
307
301
294

Ledental
Op 31-12-2012 stonden er 298 leden ingeschreven, dit is inclusief 25 ruilabonnementen en
zes adressen waar we SULA gratis naar toesturen. In 2012 is het ledental weer afgenomen: er hebben
zich 11 nieuwe leden aangemeld, terwijl 20 leden hebben opgezegd.
Public Relations
Op 24 november 2012 was de NZG vertegenwoordigd op de ‘Landelijke Dag SOVON
Vogelonderzoek’ in Nijmegen. Bij deze gelegenheid trekken we samen 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.
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Via de website worden ook links aangeboden naar belangrijke congressen en (zee)vogelorganisaties
inclusief groepen die pelagische zeevogeltochten organiseren. 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.
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.
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.
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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 25) 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 de acceptgiro 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 2012
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Werkgroep NSO (Olieslachtoffers):
Werkgroep Broedvogels:
Werkgroep CvZ (Zeetrek):
Beheer databank CvZ:
PR en themadagen:
Contact SOVON:
Redactie SULA:
Brasseur,
Webmaster:

Mardik Leopold
Jan Andries van Franeker
Yvonne Hermes
Kees Camphuysen
Lieuwe Dijksen
Steve Geelhoed
Kees Camphuysen
Edward Soldaat en Hans Verdaat
Lieuwe Dijksen
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 website www.zeevogelgroep.nl bezoeken.
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JAARVERSLAG 2012 Nederlandse Steltvogelwerkgroep (NSWG)

Op 3 maart hielden we in Utrecht onze traditionele lezingendag, weer samen met de WIWO. Er
kwamen 65 mensen naar de volgende lezingen luisteren/kijken:
- Habitatkeuze van de grutto in het moderne boerenlandschap, door Niko Groen (RUG);
- De Pripyat in Wit-Rusland door Dirk Tanger (NSWG);
- Tijdsbesteding van scholeksters in de Waddenzee door Adriaan Dokter (RUG);
- Waza-Logone revisited door Merlijn van Weerd (RUL);
- De trek van de lepelaars door Tamar Lok (RUG);
- Watervogelmonitoring op de East-African Flyway door Marc van Roomen (SOVON);
- Ganzen en weidevogels door David Kleijn (WUR);
- Scholeksters in de knel door Bruno Ens (SOVON)
JAARVERSLAG 2012 Club van Nederlandse Vogelkundigen (CNV)

In de loop van februari 2012 kwamen er initiatieven om de Club toch voort te laten bestaan. Maar
er waren geen voorstellen voor een nieuw bestuur. Het was onduidelijk waar de
verantwoordelijkheden van het bestuur zouden liggen als dat er niet meer zou zijn.
Op 11 maart 2012 vond de voorjaarsvergadering plaats. Het bestuur wilde de traditie om in Artis te
beginnen, nog eens uitvoeren. Het resterende bestuur ging ervan uit dat dit de laatste vergadering
van de Club zou zijn. Er was een emotionele discussie over het eventuele aftreden van het bestuur
en verder te gaan zonder bestuursleden.
Er werd een commissie ingesteld onder leiding van Frank de Miranda die aangevuld met Rob
Honing en Kees Scharringa, een plan wilde voorbereiden om de Club met een ander beleid te laten
voort bestaan.
Het bestuur werd uitgenodigd deel te nemen aan een bespreking ten huize van Frank de Miranda
(op 19 mei 2012). Aanwezig (naast Frank) Rob Honing, Gerard Ouweneel en Jeep Kuiper.
Peter Meijer was door vakantie verhinderd, Kees Scharringa door ziekte. Het voorstel van Frank de
Miranda, Rob Honing en Kees Scharringa werd uitgebreid behandeld.De suggesties werden met het
NOU bestuur besproken en na 1 oktober 2012 naar de leden gestuurd.
Het zittende bestuur werd gevraagd de lopende zaken af te handelen en aan te blijven tot 4
november. Jeep Kuiper en Peter C. Meijer gaven gevolg aan dit verzoek.
Deze betroffen:
1) Overdracht en ordening van het archief van de Club aan het Archief van Amsterdam. Dit is in
mei 2012 door Peter C. Meijer gebeurt.
2) Het opstellen van Errata en van de Index voor het Eeuwbericht. Ook dit is geregeld.
3) Bijhouden en laten verzenden van het Eeuwbericht. Op de Birdfair werd het laatste exemplaar tot
nu toe verkocht. Er zijn ongeveer nog 20 boeken.
4) Het aankondigen van de gebruikelijke najaarsexcursie naar Texel.
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Het traditionele najaarsweekend op Texel werd goed bezocht. Er namen 22 leden / vrienden /
partners aan het diner op zaterdag deel. Ondanks het steeds slechter wordende weer werden er leuke
soorten waargenomen als
Aziatische Roodborsttapuit, Kleine Vliegenvanger, Sneeuwgors, Zwarte Zeekoet en Zwarte
Ooievaar.
Tijdens dit weekend konden de leden van gedachten wisselen over het voorstel van de commissie.
5) Het voorbereiden van de najaarsvergadering op 4 november 2012.
6) Overdracht beamer, laptop, scherm en voorzittershamers aan de NOU.
7) Overdracht van de laatste boeken, Errata en Index aan de NOU.
De vergadering van 4 november 2012:
De laatste twee bestuursleden treden nu echt af.
Uit de discussie over de toekomst naar aanleiding van het stuk van de commissie zullen de leden
bepalen hoe het verder gaat.
Wij gedenken tijdens de vergadering van 4 november 2012 het overlijden van Ben van de Velden.

Middenmeer / Hattem, 2 november 2012

Peter Meijer
Jeep Kuiper

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