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BELEIDSPLAN WEST BRABANTSE VOGELWERKGROEP
De vereniging heeft ten doel:
-

het verzamelen en vastleggen van gegevens betreffende het voorkomen van vogels in
haar gebied;
het bestuderen van vogels;
het inventariseren van vogels;
het beschermen van vogels;
het leveren van een bijdrage aan milieubescherming.

Dit wordt gerealiseerd door:
-

-

-

het samenbrengen van zoveel mogelijk personen, die in West-Brabant bovenstaande
doelen nastreven;
het geven van cursussen, lezingen en begeleiding om de vaardigheden te verkrijgen tot
het realiseren van bovenstaande doelen;
het organiseren van excursies;
het investeren in en bijhouden van nestgelegenheden;
het beschermen van nesten;
het stimuleren van vogelstudie en deelname daaraan: hetzij ten aanzien van een bepaald
terrein, hetzij ten aanzien van een bepaalde vogelsoort, hetzij ten aanzien van een
bepaald facet van het vogelleven;
het stimuleren tot het noteren van waarnemingen en tot het doorgeven daarvan naar
andere organisaties;
het meewerken aan regionale en landelijke projecten, waarbij West-Brabant op
vogelgebied is betrokken;
het onderhouden van contacten met andere vogelwerkgroepen in den lande;
het informeren van regionale en landelijke organisaties over resultaten van eigen
vogelstudie;
het combineren en selecteren van de ontvangen waarnemingen en op grond daarvan het
regelmatig samenstellen van overzichten; daarbij wordt ernaar gestreefd een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van de vogelstand in West-Brabant ten aanzien van de
bestudeerde soorten en gebieden;
het publiceren van dergelijke overzichten in het verenigingsorgaan;
het doen van suggesties aan of het (al dan niet in rechte) aanspreken van private partijen,
(semi)overheden, terreinbeherende organisaties (TBO’s) en andere natuurbeheerders bij
plannen of (voorgenomen) besluiten die een effect hebben op de habitat van vogels;
indien mogelijk wordt hierbij samengewerkt met andere groepen binnen Natuurplein de
Baronie of met de BMF, e.d.

Jaarlijks wordt in het jaarverslag voor bovenstaande activiteiten aangegeven welke activiteiten in
het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en met welk resultaat en er wordt aangegeven welke activiteiten
gepland zijn voor het komende jaar.
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