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Doelstelling van de vereniging
De Nederlandse Ornithologische Unie stelt zich ten doel om onderzoek aan wilde vogels in Nederland te
stimuleren. Dat doet zij door een netwerk te vormen tussen professionele onderzoekers en de vele
mensen die in hun vrije tijd vogels onderzoeken. Door deze netwerkfunctie vindt uitwisseling van ideeën
plaats en worden ook jonge beginnende onderzoekers gemotiveerd om gedegen onderzoek te gaan
doen.
De uitwisseling van kennis vindt primair plaats tijdens landelijke lezingendagen, soms in de vorm van een
meerdaags congres, en door het uitgeven van twee tijdschriften. Het tijdschrift Limosa is Nederlandstalig
en populair-wetenschappelijk, met bijdragen die voornamelijk betrekking hebben op ecologie,
gedrag, avifaunistiek en aantalsontwikkeling van in Nederland levende vogels. Het tijdschrift Ardea is
een
Engelstalig wetenschappelijk ornithologisch tijdschrift dat onderscheidend wil zijn door nadruk op
langere termijnstudies aan wilde vogelpopulaties en hun leefgebied, duidelijke presentatie van de data
en goede leesbaarheid. Het tijdschrift richt zich op de wetenschappelijke gemeenschap, maar streeft
naar goede leesbaarheid voor de niet-specialist.
Op lezingendagen en congressen streven we in toenemende mate een betrokkenheid van de leden na, in
de vorm van presentaties en workshops, inclusief het stimuleren van niet-professionele onderzoekers
om presentaties te geven, waardoor discussie wordt gestimuleerd en de kwaliteit van onderzoek
verbetert.
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Verslag 2021 en vooruitblik 2022
In vervolg op de Covid-19 uitbraak in 2020 was ook 2021 een bijzonder jaar. Fysieke bijeenkomsten
waren vanwege een lockdown niet mogelijk. Dat betekende voor de NOU dat het congres, themadagen,
symposia en andere bijeenkomsten hooguit digitaal konden worden georganiseerd. Voor de onderlinge
ontmoeting en kennisuitwisseling was dit nadelig. Het werken aan de tijdschriften ging echter gewoon
door en er verschenen gelukkig weer prachtige nummers van Ardea en Limosa.
Vanwege corona werden de vergaderingen van het bestuur vanaf het digitaal gehouden. Het bestuur
vergaderde op de volgende data:
•
•
•
•

18 januari 2021
27 maart 2021 (ALV)
28 juni 2021
11 oktober 2021

Vanwege Covid-19 hielden we de Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal via Zoom. Dat werd op
zaterdagmiddag 27 maart 2021 gedaan. De ALV werd gecombineerd met twee lezingen: Adriaan Dokter
vertelde vanuit de Verenigde Staten over het werken met grote databestanden uit vogelradargegevens
en eBird streeplijsten, om daarmee de massa aan vogeltrek te kwantificeren. Ruud Foppen gaf een lezing
over het gebruik van de Jaarrond Tuintelling om afwijkende patronen in relatie tot vogelziektes te
bekijken. De ALV werd bijgewoond door een redelijke groep leden, maar discussies zijn niet gemakkelijk
online. We namen hier afscheid van Eva Kok, Thomas Lameris, Bruno Ens, Ruben Fijn en van Leen
Heemskerk als penningmeester en de vergadering stemde in met de benoeming van Dick Veenendaal als
zijn opvolger.
Het bestuur hield zich in 2021 vooral bezig met het organiseren (en vooral uitstellen) van de geplande
activiteiten en het begeleiden van de uitgaven van Limosa en Ardea. Verder onderhiel het bestuur
contact met de CDNA rondom de verkenning van de herziening van de Nederlandse vogellijst.
Het bestuur heeft in 2022 de ingewikkelde taak om activiteiten te organiseren en de vereniging weer
enigszins te vitaliseren na alle corona-beperkingen van de afgelopen twee jaar. Dat is extra moeilijk,
omdat het geheel onzeker is hoeveel beperkingen we de komende tijd nog te wachten staan. Het
geplande congres in Lage Vuursche in januari 2022 is afgelast, en als alternatief is er een lezingendag
plus excursie gepland in juni. Het bestuur hoopt weer een goede landelijke dag met SOVON en
Vogelbescherming te kunnen organiseren in november, en stelt ook prioriteit in het organiseren van een
congres in januari 2023.
In 2021 is gebleken dat het administratieve systeem van de NOU dat geheel op vrijwilligers draait wel
kwetsbaar is. Administratieve taken kosten vaak veel tijd, worden steeds complexer, en leveren niet
direct grote bevrediging. Het is daarom steeds ingewikkelder om vrijwilligers te vinden die deze taken uit
willen voeren, en dat brengt het duurzame voortbestaan van de vereniging in gevaar. Daarom heeft het
bestuur in 2022 ingezet op het deels uitbesteden van deze taken, en we zijn SOVON dankbaar dat zij ons
hierin een helpende hand hebben toegezegd (zie puntje financiën). We denken dat hierdoor weer meer
energie vrijkomt voor andere en meer inhoudelijke zaken.
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Leden en abonnees
In 2021 zette de vanaf 2017 ingezette daling van het ledenaantal door. De meeste opzeggingen hadden
als reden dat men financiële keuzes moest maken en door overlijden. Deze terugloop werd niet
gecompenseerd, mede doordat de live evenementen niet doorgingen, waarop doorgaans nieuwe leden
geworven worden.
Inclusief de plusleden van Sovon was het bestand van abonnees van Limosa 2258 adressen per 31-122021. Het aantal abonnees van Limosa laat wel een licht stijgende lijn zien.

630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ontwikkeling ledenaantal Nederlandse Ornithologische Unie in 2016-2021

Samenstelling bestuur
Eind 2021 was het bestuur als volgt samengesteld (naam, functie en jaar van toetreding):
Christiaan Both (voorzitter)
2014
Albert de Jong (secretaris)
2020
Dick Veenendaal (penningmeester)
2021 (vertrekkend)
Martijn Perk (ledenadministrateur)
2015
Frank de Miranda
2019
Jip Louwe Kooijmans
2018 (vertrekkend)
Camilla Dreef
2015 (vertrekkend)
Kees Schreven
2018
Astrid Potiek
2020
Tom Versluijs
2020
Met het bestuur voldoen we aan ons eigen streven om bestuursleden te hebben vanuit de tenminste de
Rijksuniversiteit
Groningen,
het
Nederlands
Instituut
voor Ecologie
c.q.
Vogeltrekstation, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland. Daarnaast hebben
we bestuursleden van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en uit de ecologische
adviesbureaus. Frank de Miranda is als bestuurslid ook het contactpersoon met de Avifaunistische Kring
Nederland AKN (sectie binnen NOU). Statutair dient er een tweede secretaris aangewezen te worden.
Deze functie wordt vervuld door Martijn Perk. Over de invulling van deze bestuursrol hoeft statutair niet
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door de leden gestemd te worden. Maarten Loonen adviseert het bestuur bij de verdere
professionalisering van de website en hij onderhoudt samen met Martijn Perk de website.
In 2022 verlaten Jip Louwe Kooijmans, Camilla Dreef en Dick Veendenaal het bestuur. Ze vragen om
goedkeuring tijdens de ALV van 25 juni 2022. Om de vertegenwoordiging vanuit Vogelbescherming
Nederland te bestendigen stelt het bestuur van den Crommenacker als nieuw bestuurslid vanuit die
organisatie voor. Janske heeft in het verleden onder andere als onderzoeker gewerkt aan het sociale
broedgedrag van Seychellenzangers, en is nu werkzaam als Programmamanager Science & Conservation
Evidence bij Vogelbescherming Nederland. Theo Boudewijn wordt voorgedragen als penningmeester. Hij
is o.a. bekend als vogelecoloog bij Bureau Waardenburg.

Financiën
Afgelopen jaar heeft het bestuur de facto zonder penningmeester gewerkt. Helaas is de samenwerking
met Dick Veenendaal in een vroeg stadium gestrand, waardoor er geen overdracht van Leen Heemskerk
naar Dick heeft plaatsgevonden. Ondanks herhaalde verzoeken in rondzendmails en het benaderen van
potentieel geschikte kandidaten is er in 2021 geen opvolger voor Leen gevonden. Gelukkig heeft Leen wel
een deel van de lopende zaken gedaan, waardoor geen al te grote proberen zijn ontstaan. Wel is deels
hierdoor ook de contributie-inning in 2021 sterk vertraagd.
We zijn Leen Heemskerk erg dankbaar dat het hem is gelukt om de jaarrekening voor 2021 op te stellen.
Dat dit laat gebeurd is, komt zeker niet door hem. Het heeft wel tot consequentie dat de jaarrekening nog
niet door de kascommissie is gecontroleerd. We zullen dit zo spoedig mogelijk na de ALV aan de
kascommissie vragen te doen. Het afgelopen jaar heeft de verening afgesloten met een positief saldo
(4.133 €), waardoor het vermogen iets gegroeid is. De verenigingsfinanciën kunnen daarom als gezond
worden bestempeld. Voor 2022 begroten we een verlies, wat komt door het deels niet doorgaan van het
congres (waar wel kosten voor zijn gemaakt), twee extra Ardea-nummers (dikke specials), en een
investering in administratieve ondersteuning door Sovon.
In de zoektocht naar een duurzame oplossing voor het probleem van moeilijk vinden van vrijwilligers die
de taken van penningmeester en ledenadministratie kunnen vervullen heeft het bestuur besloten Sovon
Vogelonderzoek Nederland te vragen om een deel van deze taken voor de NOU uit te voeren. Sovon is de
meest natuurlijke partner van de NOU binnen vogelend Nederland, en we hebben ook Limosa als gedeeld
tijdschrift. Sovon is bereid om voor een relatief lage vergoeding dit werk op zich te nemen vanaf het
boekjaar 2023. Deze samenwerking betekent niets voor de zelfstandigheid van de NOU, maar leidt wel tot
een duurzamer bestuur van de vereniging. In de begroting voor 2023 zullen de kosten van deze
administratieve samenwerking duidelijk worden.
Ondertussen is Theo Boudewijn bereid om vanaf komende ALV als penningmeester het bestuur te
versterken. Het bestuur stelt daarom voor om Theo in deze functie te benoemen.
We stellen voor de contributie voor 2022 vast te stellen op 52 euro voor leden (26 euro voor jeugdleden),
en tevens gelijk voor 2023 op 55 euro (26 euro).

Website (www.nou.nu)
De ontwikkeling van de een nieuwe website heeft in 2021 helaas geen vervolg gekregen. De huidige
website is verouderd, maar nog wel functioneel. Op 3 december 2021 ontvingen we een signaal van een
lid dat zijn gegevens via het inlogsysteem van de NOU-website zouden zijn gelekt en op het darkweb
aanwezig waren. Het ging om de combinatie van adres, telefoonnummer en in sommige gevallen ook
geboortendatum. Vervolgens is dezelfde dag nog de website offline gezet. Enkele dagen later zijn alle
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leden per e-mail geinformeerd over het (mogelijke) lek en hebben we de vervolgstappen uitgelegd. Eigen
onderzoek wees op een vermoedelijke lek tijdens een grootschalige hack die eind 2020 plaatsvond. De
NOU heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van het lek en de beveliging van de
inlog op de website verbeterd.

Themadagen en NOU-congres
Na eerder uitstel in verband met corona-maatregelen vond op 4 september 2021 in Enkhuizen de
lezingenmiddag plaats ter nagedachtenis van Sjoerd Dirksen. Het programma bestond uit verhalen van
mensen waar Sjoerd mee heeft samengewerkt. Zowel verhalen uit de oude huis, als nieuwe verhalen
waar Sjoerd nog aan heeft bijgedragen. Naast NOU-leden waaren er familie en vrienden aanwezig. De
middag vormde een mooi balans tussen interessante verhalen en persoonlijke anekdotes. Een mooie
viering van zijn werk, maar ook de herinnering hoe prettig het was om met hem samen te werken. Als kers
op de taart was Fred Wouters (Vogelbescherming) aanwezig om de Sjoerd post mortem de Gouden
Lepelaar uit te reiken.
Op 27 november 2021 organiseerde de NOU een parallele lezingenserie op de Landelijke Dag van Sovon.
Vanwege Covid-19 werd deze dag volledige online via YouTube uitgezonden. De lezingen werden door 100
– 300 kijkers live bekeken en achteraf veelvuldig teruggekeken. Ze zijn hier terug te kijken:
www.youtube.com/user/SOVONVogelonderzoek/videos
In 2015 startte de NOU met het organiseren van een meerdaags congres. In 2016 en 2017 en 2019 kraag
dat een vervolg. In 2021 was het plan om opnieuw een congres te organiseren. Aanvankelijk was het Koos
Vorrinkhuis in Lage Vuursche gereserveerd in januari 2021, maar deze afspraak is afgezegd en de NOU
heeft een voucher ontvangen om de locatie later alsnog te kunnen gebruiken. De optie van 21-23 januari
2022 is inmiddels ook vervallen en het bestuur zoekt naar de eerstvolgende mogelijkheid om het congres
alsnog te houden.

Promotie-activiteiten
Er waren dit jaar geen evenementen waarop de NOU vertegenwoordigd kon zijn, behalve op de digitale
Landelijke Dag van Sovon. De NOU heeft een facebookpagina en een twitteraccount. De
facebook site wordt beheerd door Astrid Potiek en Romke Kleefstra, twitter wordt verzorgd door Albert
de Jong.
Op dit moment heeft de NOU-pagina op Facebook 1277 volgers, een groei met 102 volgers sinds 2020.
Facebook wordt voornamelijk gebruikt voor aankondigingen van activiteiten. De NOU heeft een
twitteraccount voor Limosa en voor Ardea. Vooral deze laatste wordt gevolgd door
veel geïnteresseerde wetenschappers en zorgt ook voor internationale verspreiding van nieuwe artikelen
in Ardea.

NOU-bibliotheek
De NOU-boekenbibliotheek is bij de Rijksuniversiteit Groningen ondergebracht. Verdere informatie over
de bibliotheken is te vinden op de NOU-website.

Tijdschriften
Ardea
In 2021 (jaargang 109) verschenen van Ardea twee nummers. Er was een grote variatie aan artikelen
(zoals van Balencamp & Collar. The vanishing act: a history and natural history of the Javan Pied Starling
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Gracupica jalla, Barboutis et al. Long-term changes in the wintering population of the Dalmatian
Pelican along the Black Sea-Mediterranean Flyway, en dichter bij huis, van Oosten &amp; Schekkerman.
Female-biased adult seks ratio in relation sekssex-specific adult and first-year survival, fledseksng sex
ratio and dispersal in a migratory passerine). Door de mooie illustraties van Jos Zwarts en de figuren
die door Dick Visser worden gemaakt heeft Ardea een duidelijk onderscheidende verschijningsvorm.
Volgens sommigen het mooiste ornithologische tijdschrift ter wereld. (Maar misschien niet helemaal
objectief.) Voor 2022 liggen er plannen om vier nummers te laten verschijnen, waaronder
themanummers over aalscholveronderzoek in Europa (is nummer 109(3), dus hoort nog bij jaargang
2021) en over onderzoek aan overwinterende trekvogels in de Sahelzone. Het aalscholvernummer ligt
bij de drukker. Is erg mooi geworden met 30 artikelen plus inleiding; 424 pagina’s dik! Het
Sahelnummer wordt fantastisch. Dat vordert heel goed en zal naar verwachting in augustus/september
naar de drukker kunnen. Inmiddels is er ook voldoende kopij voor een vierde (regulier) nummer die
eind van het jaar klaar kan zijn en als het wat meezit dit jaar ook in de brievenbus kan vallen.

Limosa
Limosa startte jaargang 94 in 2021 met een dubbeldik themanummer over de Wulp, naar aanleiding van
het Jaar van de Wulp in 2019. Het was voor het eerst dat er een soortgericht themanummer verscheen.
In jaargang 94 publiceerde Limosa uiteindelijk negen artikelen, drie Lopend Onderzoek-bijdragen en zes
korte bijdragen. Het aanbod aan artikelen en korte bijdragen blijft ruim voldoende. Dat droeg er mede toe
bij dat de jaargang binnen het kalenderjaar 2021 werd afgesloten, wat bijna een unicum genoemd mag
worden in de geschiedenis van Limosa. Door het voortreffelijke aanbod aan stukken begint Limosa rijkelijk
bedeeld aan haar 95e jaargang.
Redacteur Jacintha van Dijk verliet de redactie. Een aderlating, want Jacintha redigeerde een
bovengemiddeld aantal artikelen en deed dat uitermate vakkundig. Met ingang van jaargang 95 heeft de
redactie versterking gevonden in Olaf Klaassen.
De oplage van Limosa werd in de loop van 2021 verhoogd naar 2360 exemplaren, vooral dankzij werving
van nieuwe abonnees door Sovon in de vorm van plusleden. Ook draagt het verschijnen van
themanummers bij aan de toename van het aantal abonnees.

Commissies van de NOU
CDNA en CSNA
We hebben regelmatig contact met Eddy Nieuwstraten, voorzitter van de CDNA. We ontvangen de
notulen van de vergadering van de CDNA. In Bij de CDNA speelt de discussie om de Nederlandse lijst
vollediger te maken en betere richtlijnen te hanteren voor de officiële vaststelling. Als NOU ondersteunen
we deze Op 30 maart 2021 vond er een overleg met de CDNA plaats. Daarbij waren namens de CDNA
Eddy Nieuwstraten, Hans Schekkerman en Thijs Fijen aanwezig. Vanuit de NOU waren Christiaan Both en
Albert de Jong erbij. Er is een voorstel besproken om de CDNA te laten verkennen of het mogelijk is om
tot een beter onderbouwde vaststelling van de Nederlandse lijst van vogels te komen, meer conform de
internationaal gangbare en meer wetenschappelijke aanpak, waarbij met meerdere categorieën wordt
gewerkt.
Het bestuur van de NOU is vervolgens akkoord gegaan met het plan van de CDNA en heeft de opdracht
verleend, samen met het bestuur van Dutch Birding. Bij het ingaan van 2022 was de verkenning nog
gaande.
Contact met het CSNA is voornamelijk opgepakt door het bestuur van Dutch Birding, waarmee wij nauw
contact houden. Zij zijn met het CSNA in gesprek over hun werkwijze, en hoe te zorgen dat de CSNA
actiever kan worden.
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Secties van de NOU
Nederlandse Zeevogelgroep NZG
Sinds 2017 bestaan de NZG als e-mailgroep. Er is verder geen nieuws te vermelden.

Avifaunistische Kring Nederland (AKN)
De mogelijkheid om elkaar door contact en discussie te inspireren stond in 2021 sterk onder druk door
de Coronapandemie. Maar de vorig jaar aangekondigde vernieuwingen zijn doorgevoerd, zoals digitale
nieuwsbrief (januari, november), bestuurswijzigingen (voorzitter Robert Kwak, secretaris Paul Keuning
en penningmeester Jaap Vink) en toepassing van het nieuwe reglement. De eerste meerjarenbegroting
2021-2025 is voorbereid, maar voor besluitvorming doorgeschoven naar 2022.
Twee tegenslagen hebben de AKN dit jaar geraakt. Ten eerste de stagnatie in de vernieuwing van de
NOU-website; die belemmert voor de AKN een snelle en actuele informatievoorziening naar
geïnteresseerden. Ten tweede de problemen bij ATHENA. De Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE)
schreef vorig jaar noch vol trots over de deelname aan het externe project ATHENA maar na een
slepende periode blijkt nu dat de problemen bij ATHENA zodanig zijn dat de WOE inmiddels het
principebesluit heeft moeten nemen om in 2022 een eigen website te ontwikkelen.
Voor de beoogde samenwerking in Georgië met Ministerie, Ilia State University en NGO’s, werkt de AKN
nauw samen met de (door de AKN opgerichte) Stichting DuGOF. Die stichting heeft het initiatief
ontwikkeld om Georgië op het vlak van Europees vogelbeschermingsbeleid te helpen bij de
voorbereiding van de in 2024 geplande aanvraag voor EU lidmaatschap. De Georgische Ambassadeur
heeft dit initiatief overgedragen aan het Ministerie in Tbilisi en dat is positief ontvangen. Ook hier geldt
dat de praktische uitwerking in 2022 volgt.
De AKN ontvangt van NLBIF 15.800 euro subsidie voor een specifiek project in de periode juni 2022 –
mei 2024. Tot maximaal datzelfde bedrag staan er kosten tegenover. Meer informatie over dit project is
te verkrijgen via de secretaris.

Gerelateerde fondsen
Huib Kluijver Fonds
Het Huib Kluijver Fonds, opgericht 19 november 1981 ter nagedachtenis aan Huib Kluijver (1902-1977),
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”.
Informatie over aanvragen gedaan in 2021 zal worden verstrekt tijdens de ALV op 25 juni 2022
Informatie over subsidiemogelijkheden bij het Huib Kluijverfonds 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.

Stichting P.A. Hens Memorial Fund
Het P.A. Hens Fonds, opgericht in 1974, heeft als statutaire doelstelling “het bevorderen van de
ornithologie in het algemeen en van de beoefening van de systematiek en taxonomie der vogels in het
bijzonder”. In 2021 werd de plaats van Thomas Anthony (achterkleinzoon van van de naamgever van het
fonds) in het bestuur ingenomen door Heleen Mossel (kleindochter). Het Hens Fonds steunde in 2021 de
publicatie van het boek van Paul van Els en Heraldo V. Norambuena: “Neotropical Pipits, Systematics,
biogeography and natural history”, dat waarschijnlijk in 2022 verschijnt.
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Groningen, 22 juni 2022
Christiaan Both (voorzitter)
Albert de Jong (secretaris)
Dick Veenendaal (penningmeester)
Martijn Perk (ledenadministrateur)
Astrid Potiek
Jip Louwe Kooijmans
Camilla Dreef
Tom Versluijs
Kees Schreven
Frank de Miranda
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2021
Activa

31 december 2021

31 december 2020

In euro’s

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen

22.374
1.200
23.574
137.276

6.075
148.320

160.850

154.395

31 december 2021

31 december 2020

Liquide middelen

Passiva

1.357
4.718

In euro’s

Eigen vermogen
Vrije reserves
Bestemmingsreserves en fondsen

95.210
40.830

88.827
43.080
136.040

131.907

Kortlopende schulden
Wervingsbijdrage Limosa tgv Sovon
Crediteuren
Overige schulden

6.788
6.823
11.199
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5.033
4.610
12.845
24.810

22.488

160.850

154.395
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Staat van baten en lasten over 2021
2021

Begroting
2021

2020

29.167
4.725
10.491
7.413
283
625
1.752
54.456

30.600
5.000
15.000
7.300
18.000
300
9.000
85.200

29.837
4.956
14.861
6.870
50
3.467
290
710
2.652
63.693

-41.851
- 5.072
- 1.433
- 48.356

- 86.050
- 5.250
- 1.500
- 92.800

-40.629
-1.797
-4.950
-47.376

- 1.967

- 2.750

-1640

4.133

-10.350

14.678

2.250
-

900
-9.000
-2.250
-

822
500
1.037

2.250

-10.350

2.359

Vrije reserves

4.133

-

12.319

Saldo van baten en lasten (a+b+c)

6.383

-10.350

14.678

In euro’s

Lidmaatschapsgelden
Ardea instituten
Bio one
Limosa abonnementen en instituten
Themadagen en jaarcongres
Subsidies
Giften en overig
Reprorecht
Open access en bijdrage kleurenfoto’s
a. Baten
Tijdschriften
Congressen
Overig
b. Besteed aan doelstelling
c. Bestuurskosten

Saldo van baten en lasten (a+b+c)

Het saldo van baten en lasten is als volgt in het eigen vermogen gemuteerd
Toevoeging (ontrekking) aan fondsen en
reserves
Kwaliteitsverbetering Ardea
Aalscholver special
Symposium SD
Dotatie reserve OEvOG

Ten opzichte van de begroting 2020 lagere inkomsten en uitgaven omdat twee nummers Ardea zijn
uitgebracht, waar inclusief twee specials 5 nummers waren begroot. Door Corona minder uitgaven voor
bestuursvergaderingen (zoom-meeting)
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Waarderingsgrondslagen
Doel
De vereniging heeft tot doel de bevordering van de beoefening van de ornithologie in meest uitgebreide
zin door:
- het uitgeven casu quo mede-uitgeven van het wetenschappelijke tijdschrift Ardea en het
populairwetenschappelijke tijdschrift Limosa, alsmede andere publicaties.
- het organiseren van wetenschappelijk congressen, themadagen en excursies
- het verlenen van medewerking aan, casu quo stimuleren van ornithologische projecten of publicaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). De grondslagen die worden toegepast voor waardering van activa en passiva en bepaling van het
saldo van baten en lasten zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde, activa waar
nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit vrije reserves en bestemmingsreserves en fondsen. Vrije reserves moeten
worden aangewend binnen de doelstellingen van de vereniging en waarborgen dat de vereniging haar
activiteiten kan continueren en daarvoor verplichtingen aangaan. Op bestemmingsreserves rust de
verplichting ze aan wenden voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. De besteding ervan moet nog in
vorm uitgaven ten laste van de exploitatie komen. Bestemmingsreserves zijn:
- Digitalisering tijdschriften, voor het toegankelijk maken via de NOU website van alle oude Ardea en
Limosa tijdschriften en de tijdschriften van haar voorgangers. Daarnaast de publicaties van de WIWO
en Watervogels.
- Ardea specials, voor dekking van extra kosten verbonden aan het uitbrengen van speciale nummers.
Hieronder is ook gereserveerd een subsidie van € 9.000 ontvangen van de Europese Unie voor een
Aalscholver special.
- Dotatie kwaliteitsverbetering Ardea is gerelateerd aan bijdragen van auteurs voor kleurenfoto’s en
beschikbaar voor verdere kwaliteitsverbetering Ardea, een en ander naar het oordeel van de redactie.
- Toekomst Ardea is ingesteld in verband met de verwachte digitalisering van de uitgave op lange
termijn en de gevolgen daarvan voor de status van het tijdschrift. In samenhang daarmee is de
frequentie opgevoerd tot twee of drie nummers per jaar en is veel aandacht voor wetenschappelijke
publicaties op basis van langjarig onderzoek. Extra kosten voor een derde nummer kunnen deels uit
deze reserve worden betaald.
- Het Ned Ornithologisch Erfgoed betreft een overschot op eerdere projecten en is gereserveerd voor
vervolgprojecten.
- Het bestuur heeft besloten in september 2020 een symposium te organiseren ter nagedachtenis aan
Sjoerd Dirksen (SD).

Waarderingsgrondslagen voor de staat van baten en lasten
De bepaling van het saldo van baten en lasten hangt nauw samen met de waardering van activa en passiva.
Contributies en abonnementsgelden worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.
Subsidies en sponsorbijdragen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als deze zijn toegekend of
als daarover kan worden beschikt. Exploitatielasten en uitgaven aan projecten worden in de staat van
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baten en lasten verantwoord in de periode waarin de tegenprestatie is geleverd en de activiteiten hebben
plaatsgevonden. Financiële baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking
hebben.
BioOne is een not-for-profit organisatie die tegen betaling wetenschappelijke artikelen digitaal
beschikbaar stelt en van de inkomsten daaruit ongeveer 50% doorbetaald aan de uitgevers. De hoogte van
de doorbetaling is voor 50% gebaseerd op het aantal via Ardea beschikbare artikelen en voor 50% op het
aantal via BioOne geraadpleegde artikelen. De inkomsten van de NOU uit BioOne worden verantwoord in
het jaar van ontvangst, derhalve betreffen de verantwoorde inkomsten het voorgaande boekjaar.
Limosa. Vanaf 2007 verzorgt de NOU alleen nog de verzending en abonnementen administratie. Sovon
regelt de andere activiteiten en draagt de eventuele verliezen op de exploitatie. Een overschot wordt
toegevoegd aan de reserve Werving Limosa opgenomen onder de overige schulden. De bijdrage van de
Nou aan de exploitatie van Limosa bestaat uit de ontvangen abonnementsgelden, een bijdrage uit de
contributie van € 13,65 per betalend lid en opbrengsten uit losse verkoop, daarop in mindering komen de
gemaakte verzend- en administratiekosten.
Reprorecht. Betreft de uitgeversbijdrage voor gemaakte kopieën van auteursrechtelijk beschermde
artikelen. In 2021 is de vergoeding over publicatiejaar 2019 afgerekend.
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Toelichting op de balans
Vorderingen
31 dec. 2021

31 dec. 2020

In euro’s

Debiteuren
Contributies
Auteursbijdragen
Voorziening niet invorderbaar

21.822
552
-

209
1.148
22.374

Ov. orderingen en vooruitbetaalde
kosten
Subsidie PBCF/ OEvOG
Voucher Congresaccommodatie
Redactie Aalscholver special

1.200

1.357

3.467
1.251
1.200

4.718

23.574

6.075

Liquide middelen
31 dec. 2021

31 dec. 2020

24.200
5.025
11.583
96.468

14.140
35.024
2.688
96.468

137.276

148.320

31 dec. 2021

31 dec. 2020

6.545
2.177
877
250
350
500
400
100

8.464
2.529
877
250
300
325
100
-

11.199

12.845

In euro’s

ING 347
ING spaarrekening
ING 522
ASN

Overige schulden
In euro’s

Sovon uhv exploitatie Limosa
Vooruitbetaalde contributies
Te ontvangen facturen (2020 upgrading huisstijl)
AKN OEvOG
Donaties HKF en VTS
Nog te betalen onkostendeclaraties
Bijdrage CDNA
Bankkosten
Diversen

Wervingsbijdrage Limosa tgv Sovon
31 dec. 2021
In euro’s

Saldo 1 januari

5.033

Jaarverslag NOU - 2021

Resutlaat boekjaar 2020
Aan te wenden voor werving

1.755
1.755
6.788

Eigen vermogen
31 december 2021

31 december 2020

In euro’s

Vrije reserves
Reserve voor continuiteit
Saldo uit baten en lasten boekjaar

88.827
6.383

76.508
12.319
95.210

Bestemmingsreserves en fondsen
Digitalisering tijdschriften
Ardea specials
Kwaliteitsverbetering Ardea
Toekomst Ardea
Ned Ornithologisch Erfgoed
Symposium SD

6.564
19.570
2.842
9.843
2.010
-

88.827
6.564
19.570
2.842
9.843
2.010
2.250

40.830

43.080

136.040

131.907

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
De baten van € 55.000 waren € 30.000 lager dan begroot, door het niet realiseren van twee speciale
uitgaven en een € 5.000 lagere BioOne bijdrage. Ten opzichte van 2020 namen de baten af met €
9.000 als volgt te specificeren:
2020
In euro’s

Auteursbijdragen Open Source en foto’s
Subsidie Pr. Bernhard Cultuurfonds
Lagere inkomsten uit Bio one

-1.000
-3.000
-5.000
- 9.000

Exploitatiekosten
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

11.471
11.812
3.500
8.523

28.500
35.000
7.500
8.000

12.438
9.886
3.259
6.582

In euro’s

Productiekosten
Redactie en vormgeving 2 nrs Ardea (2020: 2 nrs)
Drukkosten
Verzendkosten Ardea
Verzendkosten 4 nrs Limosa

Jaarverslag NOU - 2021

Afdracht SOVON uhv exploitatie Limosa
Organisatiekosten
Huur van ruimten
Verteringen en representatie
Reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten
Donaties
Donaties HKF en STV
CDNA
AKN
AKN OEvOG

6.545
41.851

7.050
86.050

8.464
40.629

5.072
120
1.849
7.041

3.000
2.700
200
2.100
8.000

1.881
140
1.417
3.438

131
400
900
1.431

200
400
900
1.500

154
225
900
3.670
4.949

50.323

95.550

49.016

De organisatiekosten waren hoger ten opzichte van 2020 door de afkoopsom voor gehuurde NIVONruimte, door Corona kon het congres in maart niet doorgaan en kosten voor het Symposium ter
nagedachtenis aan Sjoerd Dirksen.
De bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

175
1.025
194
390
183

250
300
500
1.000
200
400
100

130
92
529
919
793
171
233
-1.227

1.967

2.750

1.640

In euro’s

Zaalhuur
Verteringen
Porti en kantoorbenodigheden
Automatisering en verzekering
Upgrading NOU huisstijl en website
Verzekeringen
Bankkosten
Overig

Door Corona is niet op locatie vergaderd.
Almere, 21 juni 2021
Leen Heemskerk

VERKLARING KASCOMMISSIE
Verslag van de NOU-kascommissie over het verenigingsjaar 2021
De kascommissie 2021

_____________________

_______________________

