JAARVERSLAG 2015
Leden en abonnees
De NOU had eind 2015 599 leden (tegen 581 eind 2014).
Bestuur
Eind 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:
Christiaan Both (voorzitter)
Henk van der Jeugd (secretaris)
Ekko Smith (penningmeester)
Robert Kwak
Erwin de Visser (administrateur) afgetreden in 2015
Sjoerd Duijns afgetreden in 2015
Janne Ouwehand afgetreden in 2015
Berber de Jong afgetreden in 2015
voorgesteld als nieuwe bestuursleden worden:
Martijn Perk (administrateur)
Camilla Dreef
Thomas Laméris
Eva Kok
Martijn Perk, Camilla Dreef en Thomas Laméris zijn in 2015 al met hun taken als bestuurslid
begonnen en zijn al bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest. Zij worden op de ALV in
januari 2016 officieel benoemd. Erwin de Visser, Janne Ouwehand, Sjoerd Duijns en Berber de
Jong hebben in 2015 hun werk als bestuurslid neergelegd.
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 2014 werd gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Jan Schoppers en
Rinse van der Plas en door hen akkoord bevonden. Tijdens de ledenvergadering van 1 februari
februari werd de jaarrekening 2014 door de leden goedgekeurd. In diezelfde vergadering is Rinse
Wassenaar als lid van de kascommissie afgetreden en werd Linus van der Plas 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 zijn 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 goed maar het bestuur streeft nog altijd naar nieuwbouw, hetgeen het beheer
moe gaan vergemakkelijken en meer mogelijkheden gaat bieden. Er wordt nu gekeken of een
externe partij de nieuwe website kan gaan bouwen.
Themadagen en NOU congres
Voor zover wij weten het eerst in haar lange bestaansgeschiedenis organiseerde de NOU een
meerdaags congres voor en door Nederlandse ornithologen. Zo'n 160 (amateur)
vogelonderzoekers ontmoetten elkaar van 30 januari t/m 1 februari in De Biotoop in Haren (Gr.).
Tellers, ringers, professionele onderzoekers, amateurs en beschermers luisterden naar elkaars
verhalen, volgden workshops, gingen in discussie en praatten bij. De sfeer was opgewonden
enthousiast, en zelfs de haperende verwarming kon daar geen verandering in brengen. Het
congres was uitstekend georganiseerd door met name Jacintha van Dijk, en opvallend was dat
deze formule ook veel jongere vogelonderzoekers naar een NOU-activiteit trok. Door de
organisatie van het congres is de traditionele lezingendag in het voorjaar vervallen.
Er werd één themadag georganiseerd tijdens de Landelijke Dag van Sovon in de Reehorst in Ede
op 28 november. Het thema was deze keer ‘ Eerlijk over eten - Een overzicht van de grote
diversiteit van foerageerstrategiën bij vogels’. Er waren zeven lezingen van zowel Nederlandse als
buitenlandse sprekers, waarbij vooral de lezing van Will Cresswell veel publiek trok. Deze
combinatie met de Landelijke Dag was opnieuw een succes en trok zo mogelijk nog meer
bezoekers dan vorig jaar.
Het bestuur heeft besloten om ook in 2016 weer een voorjaarscongres te organiseren, met de
intentie om hier een nieuwe traditie van te maken. Na dit congres zullen we evalueren wat de
frequentie van deze congressen moet zijn. Hoewel Haren niet centraal binnen Nederland ligt,
hebben we na alternatieve mogelijkheden te hebben onderzocht, toch besloten om weer in het
noorden neer te strijken.
Promotionele activiteiten
De NOU was aanwezig met een stand op de volgende bijeenkomsten:
• NOU congres en themadag (voor- en najaar, deze laatste tijdens de Landelijke Dag van Sovon)
Bestuursbeleid en ontwikkelingen NOU


Er is een mission statement gemaakt. Deze is gepubliceerd op de website
(http://www.nou.nu/documents/NOU_Mission_Statement.pdf)

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 2015 (jaargang 103) verschenen van Ardea de edities 1 en 2.
De digitale verspreiding via BioOne is verder gestegen en de inkomsten hieruit stijgen.
De hoofdredactie bestaat nu uit drie personen: Rob Bijlsma, Theunis Piersma en Bart
Kempenaars, en deze wordt ondersteund door een groter redactieteam van veelal jonge
ornithologen. Popko Wiersma is redactiesecretaris.
Limosa
In 2015 verscheen van jaargang 87 (2014) nummer 4 en verschenen van jaargang 88 (2015) de
nummers 1, 2 en 3. Nummer 4 zal begin 2016 verschijnen.
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 is (nog) niet bekend welke subsidieaanvragen het fonds in 2015 heeft ontvangen en
welk zijn gehonoreerd.
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
Er is geen verslag over activiteiten in 2015 ontvangen

Jaarverslag 2014 Nederlandse Steltvogelwerkgroep (NSWG)
Er waren geen activiteiten in 2015.
Jaarverslag 2014 van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
Jaarverslag 2015 van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
Bestuurssamenstelling 2015
Voorzitter:

Drs. J. F. (Frank) de Miranda

Secretaris:

Dr. C. M. (Martin) Lok

Penningmeester:

C. J. G. (Kees) Scharringa

Ledental
Op 31-12-2015 stonden er 38 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.
Contributie
De contributie voor 2015 was 15 Euro per jaar en blijft voor 2016 ongewijzigd.
Missie
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 en de vraag welke
ondersoorten en populaties in Nederland doortrekken en/of overwinteren;



Het organiseren van excursies naar ornithologisch interessante gebieden, mede ter
versterking van de band met en tussen de leden.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De Algemene Ledenvergadering, die door 17 leden (+ spreker Jan de Rijk) werd bezocht, vond
plaats op 7 november 2015 in het Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk. De ALV werd gevolgd
door een presentatie door Jan de Rijk over “Vogels en mensen in Nederland 1500 – 1920”. Jagen,
bestrijden en intensivering van de landbouw worden in het algemeen als de belangrijkste
oorzaken voor het verlies aan biodiversiteit beschouwd maar tellingen bewijzen dat het aantal
vogelsoorten in Nederland sinds 1850 is gegroeid. De Rijk liet zien dat meer vogelsoorten van de
mens profiteerden, dan dat ze er nadeel van hadden.
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.
Doel van het NOE project is om een kennis-infrastructuur op te bouwen voor het onderbrengen
en ontsluiten van ornithologische archieven. Hierbij wordt samengewerkt met een aantal
organisaties waar onder Sovon, Naturalis, het Nederlands Fotomuseum, de Heimans en Thijsse
Stichting en Vogelbescherming Nederland (VBN).
Voor het NOE project is in 2014 financiële ondersteuning ontvangen van het Prins Bernhard
Cultuur Fonds en het IJsvogelfonds. In samenwerking met Sovon is een eigen website
https://www.sovon.nl/ornithologischerfgoed ontwikkeld die op 1 oktober 2014 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 de Landelijke Dag van 28 november 2015 heeft Frank de Miranda een presentatie over NOE
gegeven.
Verbreding van het project Nederlands Ornithologisch Erfgoed naar de (Voormalige) Overzeese
Gebiedsdelen (OEVOG)
Kees Scharringa is bezig een werkgroep te vormen voor de bescherming van het ornithologisch
erfgoed van de voormalige overzeese gebiedsdelen. Een subsidieaanvraag bij o.a het Prins
Bernhard Cultuur Fonds wordt overwogen.
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.
Een werkgroep bestaande uit Peter Lina, Martin Lok, Frank de Miranda en Jaap Vink heeft een
plan gemaakt om de komende jaren, in samenwerking met Birdlife International, de Georgische
natuurbeschermingsorganisatie SABUKO te ondersteunen met verschillende initiatieven en
bijdragen te leveren die helpen bij het samenstellen van een Avifauna van Georgië. Daartoe heeft
de werkgroep een stichting Dutch-Georgian Ornithological Foundation (DuGOF) opgericht. Deze
stichting stelt zich ten doel:


het bevorderen van ornithologisch onderzoek in brede zin in Georgië;



het bevorderen van de bescherming van in het wild levende vogels in Georgië.

Op initiatief van AKN heeft Rinse van der Vliet in voorjaar 2015 een inventarisatie van broed- en
trekvogels in de bedreigde Chorokhi delta bij Batumi uitgevoerd met financiële ondersteuning van
de AKN en de stichting Aurora Borealis. Rinse’s rapport zal SABUKO helpen bij het verkrijgen van
de IBA status voor dit gebied. Het rapport zal ook als SABUKO-rapport worden uitgegeven in
zowel het Engels als in het Georgisch.
Excursies
In 2015 waren er 4 excursies: Een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen in combinatie met een
presentatie door de terreinbeheerder Peter Maas, een bezoek aan de nieuwe natuur de Groene
Jonker, een vaartocht op het IJsselmeer naar het nieuwe vogeleiland De Kreupel en een
meerdaagse excursie naar Helgoland. Jochen Dirschke, de directeur van Vogelwarte Helgoland,
heeft ons daar rond geleid langs de bekende traps en verteld over het werk van de Vogelwarte.
Evaluatie van de AKN met het NOU bestuur
Bij de oprichting van de AKN was met de NOU afgesproken om na drie jaar de AKN te evalueren.
Deze evaluatie vond plaats op 17 december 2015. De uitkomst was dat de AKN met steun van de
NOU op de ingeslagen weg voort kan gaan en dat elke drie jaar deze evaluatie herhaald zal
worden.
December 2015
Frank de Miranda
Martin Lok
Kees Scharringa

