JAARVERSLAG 2014
Leden en abonnees
De NOU had eind 2014 581 leden (tegen 584 eind 2013).
Bestuur
Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
Christiaan Both (voorzitter)
Henk van der Jeugd (secretaris)
Ekko Smith (penningmeester)
Erwin de Visser (administrateur)
Janne Ouwehand
Berber de Jong
Sjoerd Duijns
Robert Kwak
Christiaan Both, Henk van der Jeugd en Robert Kwak traden dit jaar toe tot het bestuur. Ruben
Fijn en Bruno Ens zijn als kandidaat leden al bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest en
worden op de ALV in januari 2015 benoemd.
Maarten Loonen adviseert het bestuur bij de verdere professionalisering van de website en hij
onderhoudt de website. Namens de AKN is Frank de Miranda agendalid van het bestuur.
Financiën
De jaarrekening 2013 werd gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Ton Bode en Rinse
Wassenaar en door hen akkoord bevonden. Tijdens de ledenvergadering van 29 maart werd de
jaarrekening 2013 door de leden goedgekeurd. In diezelfde vergadering is Ton Bode als lid van de
kascommissie afgetreden, werd Rinse Wassenaar herbenoemd en werd Jan Schoppers benoemd
als lid van de kascommissie.
De financiële positie van de NOU is momenteel redelijk goed. Het aantal leden loopt licht terug
maar dat leidt niet tot financiële problemen. Op de balans staat redelijk wat reserve, de
contributie is lang niet verhoogd, wat mogelijk was doordat er kosten zijn bespaard. De
abonnementsgelden voor Ardea en Limosa worden met ingang van 2015 wel iets verhoogd.
Administratie & Website (www.nou.nu)
Veel abonnementsgelden en contributies worden inmiddels via automatische incasso’s geïnd. De
website draait redelijk maar deze zal laagdrempeliger moeten worden, moderner ogen en vooral
gemakkelijker te beheren zijn door meerdere mensen wat de dynamiek en interactiviteit ten
goede zal doen komen. Er is onderzocht of een nieuwe website kan worden gebouwd en gehost
door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO), dat reeds een groot aantal websites beheert.
Door nieuwbouw van de eigen website heeft dit project echter vertraging opgelopen. Voorlopig
draait de oude website nog goed.

Themadagen
Er werden twee themadagen georganiseerd. De themadag van 29 maart onder de titel ‘Wat
NOU? Een b(l)oeiende toekomst van de NOU!’ werd, gecombineerd met de algemene
ledenvergadering, en gehouden in Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht.
De tweede themadag, getiteld ‘Waarom zijn vogels bijna nooit monogaam?, werd gehouden op
29 november tijdens de Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst in Ede. Deze combinatie met de
Landelijke Dag bleek ook dit jaar weer een groot succes en trok zeer veel bezoekers.
Promotionele activiteiten
De NOU was aanwezig met een stand op de volgende bijeenkomsten:
• NOU themadagen (voor- en najaar, deze laatste tijdens de Landelijke Dag van Sovon)
Bestuursbeleid en ontwikkelingen NOU
Op 25 januari 2014 heeft het NOU bestuur een groep ornithologen gepolst over de toekomst van
de NOU en haar tijdschriften Ardea en Limosa. De 30 aanwezige ornithologen vonden in grote
meerderheid de NOU belangrijk als platform voor vogelonderzoek van professionals en amateurs,
maar gaven ook aan dat de vereniging haar activiteiten moet aanpassen aan de huidige behoefte.
Op de ALV op 29 maart 2014 is langdurig me de leden over de noodzaak en wens van
aanpassingen gediscussieerd. De volgende afspraken zijn gemaakt:


De organisatie van een meerdaagse vogelonderzoeksconferentie, met goede inhoud en
genoeg mogelijkheid voor contact en discussie. Dit eerste congres vindt plaats van 30
januari t/m 1 februar 2015 te Haren



Verbetering van de website als belangrijk portaal voor vogelonderzoek in Nederland,



Het organiseren van meer aansprekende activiteiten om jongeren bij vogelonderzoek te
betrekken



Betere mogelijkheden om amateurs te ondersteunen bij hun onderzoek.

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 2014 (jaargang 102) verschenen van Ardea de edities 1 en 2.
De digitale verspreiding via BioOne is verder gestegen en de inkomsten hieruit stijgen.
De redactie bestaat nu uit drie personen: Rob Bijlsma, Theunis Piersma en Bart Kempenaars.
Redactiesecretaris Jouke Prop heeft, na vele jaren, het stokje overdragen aan Popko Wiersma.
Limosa
In 2014 verscheen van jaargang 86 (2013) nummer 4 en verschenen van jaargang 87 (2014)
nummers 1 en het gecombineerde nummer 2/3. De gecombineerde uitgaven was een
themanumer geheel gewijd aan ‘Bird tracking; zender- en loggeronderzoek aan vogels in
Nederland’.
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 2014 drie aanvragen ontvangen:
Almut Schlaich (Rijksuniversiteit Groningen/Werkgroep Grauwe Kiekendief) diende een aanvraag
in ter ondersteuning van een expeditie naar Senegal in maart 2014 voor onderzoek ecologie
overwinterende Grauwe Kiekendieven aan het einde van de overwinteringsperiode. Dit
onderzoek is gesteund met een bijdrage van € 1950,-De totstandkoming van het themanummer van Limosa over birdtracking is ondersteund met een
bijdrage van € 625,-Een derde subsidie-aanvraag is nog in behandeling.
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 2014 Nederlandse Zeevogelgroep NZG
In 2014 hebben de reguliere telprogramma's van de Nederlandse Zeevogelgroep (de NZG-NSO
tellingen op de stranden (olie-slachtoffers) en de NZG-CvZ tellingen (zeetrek) langs de kust)
gewoon doorgelopen. Terugkoppeling van resultaten via websites of tijdschriften is wat
moeizamer gegaan dit jaar. Er wordt hard gewerkt om in 2015 een uitgave te hebben van Sula,
maar onderling binnen het bestuur en de redactie wordt ook gesproken over een heel andere
opzet van het tijdschrift om dit toekomstbestendiger te maken. Er zijn diverse (informele)
vergaderingen geweest van bestuur en redactie. En daarnaast hebben enkele leden presentaties
gehouden over zeevogels in den lande op congressen en bij vogelwerkgroepen.
Jaarverslag 2014 Nederlandse Steltvogelwerkgroep (NSWG)
Er waren geen activiteiten in 2014.
Jaarverslag 2014 van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
Bestuurssamenstelling 2014
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Drs. J. F. (Frank) de Miranda
Dr. C. M. (Martin) Lok
C. J. G. (Kees) Scharringa

Ledental
Op 31-12-2014 stonden er 36 leden ingeschreven.
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. De contributie voor 2014 was 15 Euro per jaar en blijft voor 2015 ongewijzigd.
Oorsprong AKN
Tijdens de voorlaatste bijeenkomst van de Club van Nederlandse Vogelkundigen (CNV) in 2012
werd een commissie ingesteld 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).
Missie, zoals vastgesteld op de ALV van 27 september 2014
De Avifaunistische Kring Nederland biedt een ontmoetingsplaats voor ervaren, maar vooral
nieuwsgierige beroeps- en amateurornithologen, die binnen en buiten de Kring samenwerking en
dialoog zoeken om kennishiaten op het gebied van de Avifaunistiek te identificeren en op te
vullen.
Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan:






Initiatieven ter duurzame ontsluiting van Nederlands Ornithologisch Erfgoed, waaronder
het ontwikkelen van criteria en beleid voor het behoud, de archivering en het ontsluiten van
collecties en gegevensbestanden bijvoorbeeld uit nalatenschappen;
Initiatieven om kennis te vergaren over de avifaunistiek van gebieden in binnen- en
buitenland, waarover relatief weinig of geen op systematische wijze verzamelde kennis
bestaat;
Het organiseren van themasessies over complexe soortgroepen -- zoals de meeuwengroep
en de Tjiftjaf groep-- en de vraag welke ondersoorten en populaties in Nederland doortrekken
en/of overwinteren;
Het organiseren van (meerdaagse) excursies naar ornithologisch interessante gebieden,
mede ter versterking van de band met en tussen de leden.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering, die door 13 leden (+ 1 gast) werd bezocht, vond plaats op 27
september 2014 in het Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk. De ALV werd gevolgd door een
presentatie door Jaap Vink over de vogels van de toendra bij Cambridge Bay, Arctisch Canada, en
de invloed van o.a. klimaatverandering.
Project Nederlands Ornithologisch Erfgoed (NOE)
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. Meermalen zijn belangrijke archieven met
referentiemateriaal (bijv. jaren 1950-1970) verloren gegaan. Daarom is een landelijke aanpak
voor het archiveren van ornithologisch erfgoed geformuleerd, die gedragen wordt door NOU,
Naturalis BC, Vogelbescherming Nederland (VBN) en Sovon. Om een kennis-infrastructuur op te
bouwen voor het onderbrengen en ontsluiten van ornithologische archieven is een twee-jarig
project gestart. Voor dit project is in 2014 financiële ondersteuning ontvangen van het Prins
Bernhard Cultuur Fonds en het IJsvogelfonds. De AKN-werkgroep “Ornithologisch Erfgoed” zorgt
voor de uitvoering van het project. Het project is op 1 april 2014 gestart. Frank de Miranda, Ed
Veling en Arend van Dijk doen de dagelijkse coördinatie. In samenwerking met Sovon is een eigen
website https://www.sovon.nl/ornithologischerfgoed ontwikkeld die op 1 oktober operationeel
werd. NOE activiteiten van AKN worden ook vermeld op de VBN-website:
http://www.vogelbescherming.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/q/ne_id/1486. Op 28 november
zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met het bestuur (Frank Saris) en bureauleiding (Jacques de
Smidt) van de Heimans & Thijsse stichting te Amsterdam. Praktische afspraken gaan over werken depotruimte na 1 januari 2015.
In 2014 hebben 13 AKN-leden een actieve bijdrage geleverd aan de werkgroep NOE1. Daarnaast
hebben Karien Lahaise en Steven van der Mije (Naturalis BC) een regelmatige en zeer
1 Wigle Braaksma, Ed Buijsman, Arend van Dijk, Jelle van Dijk, Joost van der Elst, Fred Hustings, Frank de
Miranda, Gerard Ouweneel, Frank Saris, Kees Scharringa, Arie Spaans, Ed Veling en Ruud Vlek.

gewaardeerde inbreng. Deze inbreng en die van Ruud Vlek (onafhankelijk archivaris) werpt zijn
vruchten af. De werkwijze van de werkgroep is niet “uniform” omdat elk archief een eigen
problematiek en achtergrond heeft. Maar er is een flinke slag gemaakt om de werkwijze op
hoofdlijnen te standaardiseren, wat de kwaliteit ten goede komt. Ultimo 2014 is het structureel
en integraal onderbrengen van een drietal archieven in zicht: (1) archief van den Steen - Tombeur
bij het Zeeuws Archief, (2) archief VWGA bij het Stadsarchief Amsterdam, en (3) archief CNV
eveneens bij Stadsarchief Amsterdam. Het aantal archieven waar de werkgroep aandacht aan
schenkt, inclusief acquisitief speurwerk, bedraagt ultimo 2014 ruim 30.
Oriëntatie Ornithologisch Erfgoed “Nederlandse koloniën”
In 2014 is een begin gemaakt met deze oriëntatie. Kees Scharringa coördineert het, met inbreng
van Arie Spaans e.a.
Project Georgië
Een element van de AKN-missie is kennis te vergaren over de avifaunistiek van gebieden in
binnen- en buitenland, waarover relatief weinig of geen op systematische wijze verzamelde
kennis bestaat. Georgië is zo’n gebied waarvan zelfs nog geen Avifauna bestaat.
Het Bestuur bracht in September 2013 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,
inmiddels omgedoopt tot Sabuko, heeft de AKN verzocht te helpen bij het inventariseren van de
Delta en om het natuurbelang van de Delta onder de aandacht te brengen van de Minister van
Toerisme.
Een werkgroep bestaande uit Peter Lina, Martin Lok, Frank de Miranda en Jaap Vink bereidt een
plan voor om de komende jaren bijdragen te leveren die helpen bij het samenstellen van een
Avifauna van Georgië. Daarnaast ontplooit AKN initiatieven voor het vaststellen van het belang
van de Chorokhi Delta in het voorjaar voor zowel broed- als trekvogels. De eerste afspraken
hierover zijn met Sabuko gemaakt.
Excursies
In 2014 heeft het bestuur weinig aandacht kunnen geven aan een excursieplan. Besloten is voor
het jaarlijkse excursieplan in de komende jaren initiatief en inzet te vragen van de leden. Voor
begin oktober 2015 is op voorstel van Peter Zwitser een 4-daagse excursie naar Helgoland
gepland, en in mei zal Franklin Tombeur een excursie leiden in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen; dit
naar aanleiding van het behandelde archief van den Steen – Tombeur.
December 2014
Frank de Miranda
Martin Lok
Kees Scharringa

