VERSLAG
Jaarverslag secretaris 2017
Voorwoord
In dit jaarverslag wordt u zo goed mogelijk geïnformeerd over de vele activiteiten van
onze vereniging. Er zijn dit jaar weer vele leden actief geweest voor de vereniging en ook
hebben weer veel leden een bijdrage geleverd aan dit jaarverslag. Voorzitter en
secretaris hebben als taak de vele bijdragen tot een geheel samen te smeden. Naast
spellingscorrecties en aanpassing van de formulering is het soms ook beter de stijl aan te
passen. Er is gekozen voor een schrijfstijl die zo veel mogelijk uitgaat van de vereniging.
De passages die in de vorm van de ik- of wij-persoon waren geschreven zijn in de regel
omgezet naar deze stijl.
Dankwoorden aan deelnemers van activiteiten, coördinatoren, andere leden en
organisaties, die in de aangeleverde onderdelen van de tekst stonden, zijn blijven staan.
Aangezien woorden van dank niet in alle stukjes voorkomen is het risico aanwezig dat
sommigen zich gepasseerd of ondergewaardeerd voelen. Dit is natuurlijk geenszins de
bedoeling. Ook omdat het bijna onmogelijk is iedereen met naam te bedanken zonder
risico iemand te vergeten, wil het bestuur vanaf deze plaats iedereen bedanken die een
bijdrage in 2017 heeft geleverd aan de vereniging en dit jaarverslag.

1 Algemeen
In het jaar 2017 was de vereniging weer zeer actief, zowel met de vaste als de nieuwe
activiteiten. Bij dit laatste valt vooral te denken aan de werkzaamheden in het
samenwerkingsverband Natuurplein de Baronie. Dit waren over het algemeen zaken die
bij een verdere opstart van zo’n nieuwe vereniging horen en zaken op het gebied van de
ruimtelijke ordening. Veel inspanning is inmiddels geleverd om te komen tot zogenaamde
‘beginspraak’, d.w.z. dat er in een zo vroeg mogelijk stadium meegepraat en meegedacht
kan worden over nieuwe ontwikkelingen, die direct de natuur en/of de leefomgeving
beïnvloeden. Verder is er heel veel werk verricht in de werkgroepen, met het tellen en
inventariseren, voor de vogelcursussen, voor de lezingen, de excursies, de website, de
Nieuwsbrief, ‘t Hupke, enz. Met een nieuwe bestuurssamenstelling zijn er ook nieuwe
initiatieven gekomen, zoals de invoering van een nieuw administratiepakket en op het
gebied van de PR. Toch is het op sommige punten nog goed merkbaar dat het bestuur
onderbezet is. Wel ging het overleg van bestuur met coördinatoren en cursus- en
excursieleiders - na een jaar overgeslagen te hebben - in 2017 weer door, zelfs twee
keer.
Wat betreft het aantal leden blijft de vereniging het goed doen, al is de uitbreiding de
laatste jaren bescheiden. Het aantal leden van de West Brabantse Vogelwerkgroep is in
2017 met 11 toegenomen. Per 31 december 2016 telde de vereniging 335 leden,
waaronder 33 aspirant-leden (leden die het eerste jaar lid zijn door het volgen van een
cursus). Per 31 december 2017 heeft de vereniging 346 leden, waarvan 20 aspirantleden.
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2 Bestuur
In maart 2017 zijn Kors Jan Snoeij, Kees van der Krift (coördinator bio-secretariaat) en
Stefan Vromans (penningmeester) gestopt als bestuurslid. Allen bedanken we voor hun
inzet. Voor Kees is helaas geen opvolger gevonden. Kees Wijnen is de nieuwe
penningmeester geworden en Bert van de Haar de nieuwe voorzitter. De al langere tijd
bestaande vacature voor publiciteit en PR kon gelukkig wel ingevuld worden en wel door
Ineke Buijnsters.
De bestuurssamenstelling was in 2017:
Bert van de Haar
voorzitter
Fred Pardoel
secretaris
Kees Wijnen
penningmeester
Ineke Buijnsters
publiciteit en PR
Vacant
taak o.a. biologisch secretariaat
Vacant
taak, o.a. coördinator werkgroepen en excursies
De Algemene Vergadering is in haar vergaderingen van maart en november akkoord
gegaan met een onderbezetting van het bestuur. Volgens de statuten bestaat het
bestuur uit minimaal 5 leden.
Bert van de Haar neemt deel aan het bestuursoverleg van Natuurplein de Baronie, als
secretaris.
De volledige taakverdeling is opgenomen in bijlage 1. Ook de vacante taken (al worden
ze deels waargenomen door het huidige bestuur) zijn vermeld.

2.1 Bestuursactiviteiten 2017
Vergaderingen.
Het bestuur vergaderde in 2017 acht keer. Er waren twee Algemene Vergaderingen. Op
de Algemene Vergadering van maart is een nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd.
Naast enkele tekstuele verbeteringen t.o.v. de oude versie zijn er artikelen opgenomen
over de vertegenwoordiging van de vereniging bij Natuurplein de Baronie en haar
werkgroep Leefomgeving. Er werd een jubileumcommissie benoemd voor het 50-jarig
jubileum in maart 2019, bestaande uit Ineke Buijnsters, Jan Benoist en Piet van Iersel
(later aangevuld met Mariska en Liedeweij Tonnet). Voor de Algemene Vergadering van
Natuurplein werd Bas Gerrits gekozen. Hoewel het de voorkeur heeft als er een lid dat
geen bestuurslid is de vereniging vertegenwoordigt in deze vergadering, is Kees Wijnen
toch het tweede lid geworden door gebrek aan een andere kandidaat. Op de
nieuwjaarsreceptie werd afscheid genomen van Kors Jan Snoeij als bestuurslid, vanwege
zijn verhuis naar het noorden van het land en omdat er een nieuwe voorzitter was
gevonden in de persoon van Bert van de Haar. Formeel nam Fred Pardoel het
voorzitterschap waar, totdat Bert als bestuurslid en voorzitter gekozen werd op de
Algemene Vergadering van maart. Daarin werd ook afscheid genomen van Stefan
Vromans en Kees van der Krift als bestuurslid. Naast Bert traden ook Kees Wijnen
(penningmeester) en Ineke Buijnsters (PR en publiciteit) tot het bestuur toe.
Overleg met coördinatoren werkgroepen en de cursus- en excursieleiders.
Het overleg van het bestuur coördinatoren werkgroepen en de cursus- en excursieleiders,
dat in 2016 niet plaatsvond wegens de onderbezetting van het bestuur, heeft in 2017
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tweemaal plaatsgevonden. De behoefte ervoor werd duidelijk gevoeld en de nieuwe
voorzitter heeft ook in 2018 dit overleg al tweemaal gepland.
Ledenadministratie.
Het gebruik van de administratiesoftware Davilex bleef nog steeds problemen geven
m.b.t. de ledenadministratie. De nieuwe penningmeester, Kees Wijnen, heeft in
samenwerking met de oude penningmeester, Stefan Vromans, naar een beter
programma gezocht. Dit is e-boekhouden geworden. Het is een webversie, met alle
voordelen van dien. Er zijn geen afstemmingsproblemen meer tussen ledenadministratie
en financiële administratie. Het programma bleek goed te voldoen en Kees is bereid
gevonden naast zijn gewone taak, het voeren van de financiële administratie, ook de
ledenadministratie van Clemens van Nijnanten over te nemen. Clemens bedankt voor je
inzet!
Mentorenproject.
In 2014 werden al de eerste voorbereidingen door het bestuur getroffen voor een nieuw
project, dat later het mentorenproject is gaan heten. Hierbij begeleidden ervaren
vogelaars beginnende. Meestal werd ook aandacht besteed aan het inventariseren van
vogels (tellen). De indruk bestaat dat het project redelijk geslaagd is. Een systematisch
vervolg is uitgebleven, omdat er geen coördinator is gevonden. Wel zijn er individuele
leden die een soort mentorproject gestalte geven. Ook in 2017 bleek dat er behoefte
bestaat aan iets dergelijks, maar er is nog steeds geen structurele oplossing, dus het
blijft afhankelijk van individuele initiatieven.
Samenwerking.
Met de gemeente zijn vooral vanuit
Natuurplein de Baronie besprekingen
voortgezet over tal van zaken.
Natuurplein de Baronie kreeg – betaald
uit gemeentelijke subsidie – voor 1
dag per week ondersteuning bij haar
werkzaamheden in de persoon van
Joost Barendrecht. Ook de
ontwikkeling van gemeentelijk beleid
werd gevolgd en zo nodig van
commentaar voorzien. Dit gebeurde
bijvoorbeeld bij het verplaatsen van
het dancefestival Pussy Lounge, dat
eerder bij de Asterdplas plaatsvond, het beleid t.a.v. de ontwikkeling van De Rith, het
stroomgebied van de Mark en het evenementenbeleid.
De West-Brabantse Vogeldag is de opvolger van de SWEV-dag en werd in 2017 door
onze vereniging voor het VIB (Vogels in Brabant) succesvol georganiseerd, met name
door Raymond van Breemen en onze voorzitter.
Samen met het IVN Etten-Leur werd met de planmakers een overeenkomst getekend
over de vervanging van 5 windmolens bij Etten-Leur. De vereniging ontvangt daardoor,
vanaf het moment van de plaatsing van de nieuwe 3 molens, jaarlijks een bijdrage voor
verbetering van de natuurwaarden. Zo mogelijk draagt de vereniging bij aan de
monitoring van de gevolgen voor vogels van de komst van de (hogere) windmolens. Ook
zag de vereniging af van bezwaarprocedures. Leden werden verzocht ideeën door te
geven voor een goede besteding van het geld. Mogelijk dat het gebied Kelsdonk, waar
enkele jaren geleden een mooi laarzenpad was, een goed doel is.
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Naast de reguliere en incidentele contacten met de gemeente Breda, Vogelbescherming
Nederland, Sovon, Staatsbosbeheer en de Brabantse Milieufederatie is het wekelijkse
overleg in Natuurplein de Baronie. Het staat eenieder vrij om daar een bijdrage aan te
leveren en zich voor een bijeenkomst aan te melden.
Vanuit Natuurplein zijn er veel initiatieven geweest. Een overzicht vindt u in de bijlage 4.
Voor een uitgebreidere beschrijving kan men het jaarverslag van Natuurplein de Baronie
raadplegen. (Het kan zijn dat dat op het moment van goedkeuren van dit jaarverslag nog
moet verschijnen.) Ook heeft Natuurplein een website: www.natuurpleindebaronie.nl
Ruimtelijke ordening (RO).
Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft de vereniging veel werk verricht, veelal
vanuit Natuurplein de Baronie. Belangrijke zaken waren de plaatsing van windmolens in
het gebied rondom de A16, het tracé voor de 380 kV hoogspanningsleiding in WestBrabant, de Rith en het Markdal. Voor het nieuwe hoogspanningstracé is het overleg
afgerond en is het wachten op het definitieve besluit van de regering. Het
windmolenproject rondom de A16 is na diverse inspraakmogelijkheden een stap verder
gekomen door de keuze van een aantal voorkeursopstellingen. De provincie NoordBrabant heeft eind 2017 een opstelling gekozen. In 2018 zal de MER-procedure volgen.
Uiteraard wordt dit onderwerp kritisch gevolgd, evenals de ontwikkeling van De Rith en
het Markdal.
Andere zaken.
Er zijn vele kleine zaken, waarbij de vereniging zich heeft ingespannen de belangen van
vogels te dienen. We volstaan hier met een enkel voorbeeld. Einde 2017 werd een brief
gestuurd aan vele organisaties en buurtgemeenten over de onwenselijkheid van
vogelshows. Ook in contact met de gemeente Breda zal dit een gespreksonderwerp zijn
met als doel dat er een actiever dierenwelzijnsbeleid wordt door haar ontwikkeld.
Besluitenlijst.
Voor de volledigheid is in de bijlage 3 de besluitenlijst van 2017 toegevoegd.

2.2 PR en communicatie.
Na een periode waarin deze functie niet bezet was, is Ineke Buijnsters in de ALV van 22
maart 2017 gekozen als bestuurslid. Zij is enthousiast en actief aan de slag gegaan,
samen met andere leden, die zich ook voor de PR van de vereniging willen inzetten, in
groepjes met wisselende samenstelling. Ineke is betrokken bij alle activiteiten en
nagenoeg altijd aanwezig. Alleen als het functioneel is, wordt haar naam hieronder bij
een activiteit genoemd.
Lezingen.
20 April 2017: Lezing over Regte Heide en omgeving gevolgd door een excursie op de
Regte Heide op 22 april 2017 onder leiding van Wim de Jong van Brabants Landschap.
De lezing werd bezocht door 25 mensen, de excursie door 15 personen.
8 Juni 2017: Lezing over Gierzwaluwen verzorgd door Hannie Nilsen van IVN Oisterwijk.
Deze lezing werd gehouden in het gebouw van Koninklijke Harmonie Concordia in Hooge
Zwaluwe. We wilden daarmee eens een andere locatie binnen het werkterrein van de
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West Brabantse Vogelwerkgroep in beeld brengen, dat gebied is namelijk groter dan
alleen Breda. Er waren zo’n 50 mensen aanwezig, ook enkelen uit andere groene groepen
(IVN-KNNV).
September 2017: De geplande lezing over het PTOP-project in Polen vond geen
doorgang vanwege een stroomstoring in Breda Noord. De Wegwijzer was in duisternis
gehuld! Het was heel gezellig tijdens het wachten op stroom, maar de belangstellenden
moesten helaas zonder lezing naar huis terug.
12 Oktober 2017: Een lezing over de Rotgans door Barwolt (Bart) Ebbinge. Omdat
Rotganzen rond oktober hier arriveren werden zij met deze lezing verwelkomd in
Nederland. Na de pauze werd de film “Onze Rotgans in Siberië” getoond. Het boek “de
Rotgans” was tijdens de avond te koop. Bart werd vergezeld door Mario Huizinga, de
maker van de app “BirdRing” die gekoppeld is aan www.geese.org en drie andere
websites. Mario legde het gebruik van de app uit en het belang van het doorgeven van
ringnummers voor de wetenschap. Er waren zo’n 65 mensen aanwezig, ook enkelen uit
andere groene groepen (IVN-KNNV).
9 November 2017: Een lezing over de Grauwe Kiekendief door Madeleine Postma van
de werkgroep Grauwe Kiekendief uit Groningen. Bezocht door ongeveer 65 mensen, en
met een heel bevlogen verhaal van Madeleine, die een goed vertelster bleek te zijn.
14 December 2017: De uitgestelde lezing van september over PTOP-Polen door Jan
Benoist, Piet van Iersel en Hans van der Sanden. Jan en Piet brachten ons op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen van de PTOP. Hans had voor prachtig fotomateriaal
gezorgd.
Overige ledenbijeenkomsten.
 De nieuwjaarsreceptie met de traditionele vogelquiz was weer een succes. De
opkomst was ook weer hoog en het was ook weer gezellig. Dank aan Mathilde
Marijnissen, Wilma Rasink en John Frijters voor de voortreffelijke organisatie.
 De introductiebijeenkomst voor nieuwe leden. Een aantal bestuursleden was
aanwezig om de nieuwe leden welkom te heten. Eerst was er een excursie en
daarna een bijeenkomst, waarin de voorzitter een overzicht gaf van de
activiteiten.
Evenementen.
 Tijdens de Watermarkt in mei 2017 in het Valkenberg hielpen Nicole Lucassen en
Arend Meeuwissen met de PR-stand van de WBVwg.
 Plein Air aan de Mark, eind augustus. Tijdens deze braderie, die tevens een
hobby-, kunst- en curiosamarkt is, heeft de WBVwg zich mooi aan het publiek
kunnen presenteren en kon er veel over de vereniging verteld worden. Jan
Benoist en Ad Verschuren waren ook aanwezig.
 24 september waren we present tijdens de 2-jaarlijkse Naar Buiten Fair van
Staatsbosbeheer. Ineke Buijnsters en Bert van de Haar hebben de
geïnteresseerden veel over de vereniging verteld. Vooral de vragen over 10
vogelnamen waren een succes en ook de crea-kinderactiviteit onder begeleiding
van Toos Timmermans was populair.
Communicatie.
Website.
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De weg naar en door de website wordt door de bezoekers goed gevonden.
De mensen gebruikten het contactformulier voor hun vragen, opmerkingen, voor een
adreswijziging, enz. Een aantal vragen kwam binnen op het gebied van vogelbelangen en
vogelbescherming.
Belangstellenden weten over het algemeen gebruik te maken van het
cursusinschrijfformulier en van het lidmaatschapsinschrijfformulier.
Vooral de agenda met data van lezingen en excursies worden goed bezocht.
Ger Duijf en Ineke beheren samen de website en gaan deze verder uitbouwen. Input en
meedenken van onze leden is erg welkom.
Persberichten.
Over alle publieksactiviteiten zijn persberichten geplaatst in de regionale en lokale
bladen. Tot eind 2017 zorgde Henriëtte Huijgens hiervoor. Na 10 jaar droeg ze dit werk
over en werd zij voor haar grote bijdrage in de bloemetjes gezet.
Deelname Groene Agenda.
Ook in 2017 zijn er publieksactiviteiten van de WBVwg geplaatst in de Groene Agenda.
Dit werk deed eerder Kees van der Krift en moet nog verder opgepakt worden door een
ander. Deelnemers: Boerderij- en bezoekerscentrum Wolfslaar, IVN Mark & Donge, KNNV
en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Website:
www.wolfslaarbreda.nl/evenementen
Facebook.
Medio 2017 is Kees van der Krift gestopt met het beheer van de Facebookpagina; door
zijn nieuwe baan was er steeds minder tijd. Ineke Buijnsters nam het over en plaatst
regelmatig foto’s en kleine samenvattingen. Ook de lezingen en excursies worden als
Evenement geplaatst. Er zijn steeds meer bezoekers. Berichten van Sovon en andere
interessante meldingen worden op onze FB-pagina gedeeld en geliket.
App Waarnemingen/ErOpUit
Nieuw in 2017 is de App voor smartphones. Dit idee kwam uit de eerste PRmeedenkgroep (Nicole Lucassen, Mathilde Marijnissen, Wilma Rasink, Ad Verschuren en
Jan Benoist). Het werkt snel, is handig en gaat met korte boodschappen: “Wie gaat mee
vogelen in de Biesbosch?”, “Wie wil meerijden naar de VIB-dag?”, “Foto’s van bijzondere
waarnemingen?” Aanmelden kan nog steeds!
50 jaar in 2019
Voor het jubileumjaar is een Jubileum-commissie in het leven geroepen. Brainstormers
zijn Piet van Iersel, Jan Benoist, Mariska Tonnet en Lideweij Tonnet. We werken aan een
mooi en feestelijk programma. Ook Agnes en Hans van der Sanden hebben al bijzondere
ideeën aangeleverd.

2.3 Financiën
Zoals ook vermeld bij ledenadministratie zijn we in 2017 overgestapt op eBoekhouden.nl. In dit programma worden zowel de ledenadministratie als de
boekhouding verwerkt. Ook nieuwsbrieven worden via dit programma verstuurd. In 2017
is het penningmeesterschap door Stefan Vromans overgedragen aan Kees Wijnen. We
danken Stefan voor zijn inzet.
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De vereniging heeft 2017 met een positief saldo afgesloten. De penningmeester had al
gunstige prognosecijfers in november gemeld. De definitieve financiële overzichten
met toelichting vindt u in bijlage 2.

2.4

Bio-secretariaat

Coördinator bio-secretariaat
Begin 2017 stopte Kees van der Krift als coördinator bio-secretariaat. Er was helaas geen
opvolger. Daarom is er in dit hoofdstuk weinig opgenomen.
Zoals ieder jaar zijn er weer een aantal vragen op het gebied van het bio-secretariaat
binnengekomen via de website en via het emailadres van de secretaris.
Net zoals in 2017 zijn vragen doorgespeeld naar specialisten. En bepaalde zaken zullen in
het overleg met de werkgroep coördinatoren worden meegenomen.
Het inventarisatieproces van tellers van diverse gebieden moet nog verder worden
bekeken.
Ook deze keer willen wij mensen bedanken voor hun inzet voor het bio-secretariaat:
Hans en Agnes van der Sanden, Martin van Leest, Raymond van Breemen, John Frijters,
Willem Veenhuizen, Piet van Iersel, Jan Benoist en medewerkers van de Gemeente
Breda, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Dank gaat ook uit naar Hans van der Sanden voor het verzorgen van het
waarnemingenarchief.

3 Digitale Nieuwsbrief, ’t Hupke en themanummers
Digitale nieuwsbrief
Ook in 2017 ontvingen de leden die over een emailadres beschikken, maandelijks een
digitale Nieuwsbrief, verzorgd door Ger Duijf. Doel is de leden op de hoogte te houden
van actualiteiten, zowel van binnen als van buiten de Vogelwerkgroep. De Nieuwsbrief
wordt goed gelezen en wordt door de leden dan ook zeer positief gewaardeerd.
‘t Hupke
Het verenigingsblad ’t Hupke verscheen ieder kwartaal, met de seizoenen mee. Het blad
bevat persoonlijke belevenissen, verslagen van excursies, wetenswaardigheden,
interessante artikelen. De redactie wordt gevormd door Martin van Leest en Jan Benoist.
Vaste medewerkers zijn Raymond van Breemen, Piet van Iersel, Hans van der Sanden,
Willem Veenhuizen en Harry van Vugt. Tekstcorrectie wordt verzorgd door Henriëtte
Huijgens, Ad Rijnen en Albert de Hoon.
Door verandering van drukker en kostenbesparing op de verzending bleek het mogelijk
het volledige blad in kleur uit te gaan brengen.
Themanummers.
Door de leden is in 2015 het voorstel aangenomen om, naast ’t Hupke, themanummers
uit te brengen.
Samenvattend werd als doel gesteld om jarenlange telgegevens van de leden te
bundelen en te interpreteren in gedegen artikelen.
Bij de uitwerking bleek echter dat een en ander dusdanig veel werk zou zijn, dat besloten
is dit project stop te zetten.
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4 Vogelcursussen
4.1 Cursussen: Vogels Herkennen en Van Kijken naar Waarnemen
Coördinator: Jan Benoist
Met het IVN zijn afspraken gemaakt over de cursussen.
IVN verzorgt de Basis Vogelcursus en de VWG verzorgt 2 vervolgcursussen, t.w. ‘Vogels
Herkennen’ en ‘Van Kijken naar Waarnemen’.
Op de websites van IVN én VWG wordt naar alle drie de cursussen verwezen.
De IVN cursus start in het voorjaar en in het najaar kunnen deze deelnemers dan, indien
gewenst, aan onze cursus Vogels Herkennen deelnemen en in het daarop volgende
voorjaar nog aan de cursus Van Kijken naar Waarnemen. Zo wordt gezamenlijk een
goede basis gelegd voor beginnende vogelaars. De beginnerscursus (nu genaamd Vogels
Herkennen) is gestart in 2004 en werd dit jaar voor de 14e maal gehouden.
De cursussen staan open voor zowel leden als niet-leden, zij het dat leden voorrang
hebben bij de aanmelding en een geringer bedrag aan cursusgeld betalen. Deelnemers
die nog geen lid zijn, worden automatisch voor een jaar aspirant-lid van de
vogelwerkgroep. De cursussen leveren daardoor flink wat nieuwe leden op.
Beide cursussen bestaan uit een theoretisch deel van 5 lesavonden en uit een praktisch
deel van 5 veldexcursies naar interessante gebieden in de omgeving van Breda.
De vogelcursussen worden zeer gewaardeerd, wat blijkt uit de reacties van de
deelnemers.
De coördinatie van de cursussen ligt bij Jan Benoist. Deze doet dat samen met Raymond
van Breemen en John Frijters.
De lessen en excursies van de cursus ‘Vogels Herkennen’ werden verzorgd door John
Frijters, Hans van der Sanden, Willem Veenhuizen, Harry van Vugt en Raymond van
Breemen. Er waren 22 deelnemers.
De lessen en excursies van de cursus Van Kijken naar Waarnemen werden verzorgd door
Piet van Iersel, John Frijters, Raymond van Breemen en Jan Benoist. Er waren 25
deelnemers.
Een speciaal woord van dank aan Charles Brosens van het Vogelrevalidatiecentrum
Zundert voor het verzorgen van een lesdeel.
Uit de evaluatie van de cursus Vogels Herkennen is dit jaar gebleken dat de afstemming
van onze cursus op de basiscursus van het IVN niet voor alle deelnemers aan de
verwachting heeft voldaan. Ook de tekst op onze website wekte kennelijk in dit opzicht
verkeerde verwachtingen.
Op dit moment denken we na over de oplossing.
Daar komt bij dat we nieuwe en vooral jongere docenten en excursieleiders nodig hebben
om in de toekomst de cursussen te kunnen blijven geven. Wie meldt zich aan ?!!!!
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Laatste excursie in de “”John””zeelse polder

(foto Jan Benoist)

4.2 Vroege vogelgeluiden
De vroege vogel(geluiden)excursies zijn weer in het voorjaar onder leiding van Marjo Lips
gehouden. Ze zijn bedoeld voor leden van de Vogelwerkgroep, die geïnteresseerd zijn in
de zang en de roep van vogels. De deelnemers zijn over het algemeen enigszins
gevorderde vogelaars, die bijvoorbeeld de beide cursussen van de vogelwerkgroep
hebben gevolgd. Het doel is om vogels te leren herkennen aan hun geluid.
Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. Aanmelding voor de excursies is verplicht om de
groepsgrootte beperkt te kunnen houden. Een groep moet niet te groot zijn om
vogelgeluiden goed te kunnen beluisteren en een vogel te kunnen bekijken. Bij meer dan
12 personen wordt de groep gesplitst en begeleidt Cees Huijben de andere groep.
Het maximum aantal deelnemers is ca. 25.
In de periode van begin maart tot half mei 2017 zijn er in totaal 8 tochten uitgevoerd. De
excursies waren afwisselend op woensdag- en zondagmorgen, steeds met ongeveer 10
dagen tussentijd. Daardoor is het voor de deelnemers mogelijk langzamerhand steeds
meer vogelgeluiden te leren kennen, afhankelijk van de terugkeer van een vogelsoort. De
start van elke excursie was steeds rond zonsopgang, dus deze werd per keer vroeger.
We bezochten het Mastbos, Landgoed Valkenberg, de Strijbeekse Heide, Boswachterij
Dorst, Landgoed Hondsdonk en de Bleeke Heide.
Meestal waren we met zo’n 14 personen. Eind maart en begin april zelfs met 20
personen.
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Op onze eerste excursie in het Mastbos zagen we o.a. een Kruisbek-man, Koperwieken
en Kleine Barmsijzen. De tweede excursie was naar Landgoed Valkenberg, waar we een
Vuurgoudhaan, een Kleine en Middelste Bonte Specht zagen. Op de Strijbeekse Heide
zagen we bij het Langven veel Rietgorzen.
Bij boswachterij Dorst zagen we in een groep met Vinken ook Kepen en tot onze
verbazing zaten er Kleine Barmsijzen tussen. Op Hondsdonk hadden we al snel een Bonte
Vliegenvanger. Wat verderop hebben we de Kleine Bonte Specht goed kunnen
bewonderen.
Zoals ieder jaar ter afsluiting naar de Bleeke Heide. Het was mooi weer. We namen wel
70 soorten waar, waaronder 3 Paapjes, 8 Tapuiten en zelfs een Zwarte Stern. Een niet
alledaagse waarneming voor dit gebied.

5 Excursies
Dit jaar waren er weer veel mooie excursies. We danken alle excursieleiders voor hun
inzet hierbij. Aangezien de functie van
excursiecoördinator al sinds 2015 vacant
is, ontbreekt een samenvatting in dit
jaarverslag.
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6 Werkgroepen
Inleiding
In dit hoofdstuk treft u de verslagen aan van onze werkgroepen over het jaar 2017. De
indeling van ieder verslag is in principe volgens een vast format. Bij sommige verslagen
lijkt het niet helemaal gelukt om alles volgens die indeling weer te geven. In 2018 wordt
onderzocht of het format aangepast wordt.
Ook in 2017 is er weer bijzonder veel en goed werk verzet door onze werkgroepen.
Het bestuur bedankt de coördinatoren en de leden van de werkgroepen voor al hun
inspanningen en voor het uitstekende werk, dat zij ook dit jaar weer verzet hebben.
6.1 Werkgroep
Stadsvogels
Coördinator
Willem Veenhuizen
Leden
Frans Aarts, Jan Benoist, Jan Bijl, Cor en Toos Borghouts,
Raymond van Breemen, Ronald Buijnsters, Ineke Buijnsters
Huub Don, Gert Jan Endedijk, Hanny van Gils, Henriëtte
Huijgens, Piet van Iersel, Martin van Leest, Kees van de
Krift, Mitchel Krijnen, Lidy de Koning, Marijke Levy, Marjo
Jan Lips, Peter Melissen, Leo Nagelkerke, Ellie en Klaas
Pruiksma, Fred Pardoel, Wilma Rasink, Jos Quirijnen, Hans
en Agnes van der Sanden, Mariska Tonnet, Harry van Vugt,
Jan Willem Wijnhoven
Activiteiten
Doordat er wat minder activiteiten binnen de stad zijn, komen er weinig nieuwe
stadsvogelaars bij.
Ook In 2017 is de Huismus voor een deel van de stad geïnventariseerd en gekarteerd
(Piet van Iersel omgeving Heusdenhout, Willem Veenhuizen deel van IJpelaar). Willem en
Raymond van Breemen tellen de Huiszwaluwen binnen de bebouwde kom van Breda,
alsmede enkele nestplaatsen in het buitengebied.
Evenals vorig jaar werden de Roekenkolonies geïnventariseerd (IJpelaar Seminarie,
Nolensplein e.o. en Princenhage. en de ontwikkelingen rond de nestlocaties van de Grote
Gele Kwikstaart weer gecontroleerd door Jan Benoist en Raymond van Breemen.
Er is ‘in de wandelgangen’ overleg geweest met de stadsecologen om elkaar te
informeren over zaken betreffende bestemmingsplannen, bezuinigingen groen en ideeuitwisseling. (o.a. Emerput, Steenuilen, bomenplannen, natuurontwikkelingen, en
renovaties project B5).
Nestkasten, gecontroleerd bij Rooie Pannen en IJsvermaak, dit laatste in het kader van
meer natuur binnen ijsbaan. Tevens was er overleg over het ontwerp om beshoudende
heesters en knotwilgen te planten.
In de Emerput zijn drie vlotten gerealiseerd. De Visdief had een succesvol broedsel. Dit
viel In het kader van ‘Vogelboulevard Emerput’. Met dank aan de Gemeente Breda.
Belangrijkste resultaten
Gierzwaluwen: Ginneken (Marckhoekflat), Heilig Hartkerk(Baronielaan),
Waterschapsgebouw (goed broedsucces).
De Huiszwaluw is stabiel gebleven. Scholeksterinventarisatie heeft bijna geen jongen
opgeleverd; ca. 12-16 territoria.
Presentatie
Willem heeft weer 4x een stadsvogelexcursie gehouden, te weten: de Grote Kerk
e.o.(Valkenberg), Zaartpark, Wilhelminapark en Minervum. Iedereen is welkom, ook niet
leden. De deelname was vergelijkbaar met vorige jaren (4-18 personen).
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Henriëtte en Ineke zorgden steeds een week van te voren voor de publiciteit via BN de
Stem en eventueel in andere dag-/weekbladen. De persberichten betreffen de locatie, de
te verwachten vogelsoorten en andere wetenswaardigheden. Dank hiervoor.
Plannen voor 2018
Bestaande onderzoeken en tellingen worden voortgezet.(Huismus, Fuut stadswijk)
Emerput: in overleg met stadsecoloog Rombout van Eekelen verdere ontwikkeling als
’Vogelboulevard’. Aandacht zal er blijven voor ontwikkelingen op het voormalig CSMterrein. Eric en Willem blijven functioneren voor Vogelbescherming Nederland als zijnde
vrijwillige stadsvogeladviseurs,
Meedoen met inventarisatie deel Turfvaart, samenwerking natuurwerkgroepen Breda
(Breda Binnenste Buiten).
IJsvermaak: beplantingen realiseren, knotten wilgen e.d. Nestkasten controleren.
De bebouwde kom wederom bekijken, inventariseren op het voorkomen
territoriumgedrag van de Scholekster.
In het kader van het jaar van de Huiszwaluw: meer onderzoek.
Met dank aan Hans van der Sanden voor het verzorgen van het waarnemingenarchief.
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6.2 werkgroep
Coördinator
Leden

Roofvogels
Raymond van Breemen
Toon van Beers, Raymond van Breemen, John Frijters, Bas
Gerrits, Hannie van Gils, Johan van Haperen, Arnold Klaren,
Martin van Leest, Harry van Vugt en Paul Zom.

Activiteiten in 2017
We inventariseerden de Hooiberg, de Berk en Strijpen en we deden de wintertelling
Noordwest-Brabant.
Voor de 6de maal hebben we alle gegevens ingevoerd m.b.v. autoclustering op de website
van Sovon. Voordeel hiervan is dat de gegevens direct ingezien kunnen worden door
Staatsbosbeheer, zodat, waar nodig, direct beschermingsmaatregelen kunnen worden
getroffen. De landelijke roofvogeldag van de WRN (Werkgroep Roofvogels Nederland) op
18-2-2017 is bezocht door een drietal leden van onze werkgroep: John Frijters, Hannie
van Gils en Raymond van Breemen.
Overzicht van de belangrijkste resultaten
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In het jaar 2017 heeft de roofvogelwerkgroep voor het 9de jaar op een rij de
broedroofvogels in het gebied ten noorden van Etten-Leur in kaart gebracht. In het
onderzoeksgebied liggen de natuurgebieden Strijpen, de Berk, de Hooiberg en de
Oostpolder. Er is een goede samenwerking met terreinbeheerder Staatsbosbeheer. De
Torenvalkenkasten, die in samenwerking met de gemeente Breda zijn geplaatst, zijn in
2017 intensief gevolgd. Er vlogen 26 jongen Torenvalken succesvol uit. In december
2017 is de 14de integrale wintertelling roofvogels gehouden waaraan 21 leden van de
West Brabantse Vogelwerkgroep hebben deelgenomen. Een uitgebreid verslag hiervan is
in de maak en wordt gepubliceerd in het ’t Hupke, voorjaarseditie 2018.
Op vliegbasis Gilze-Rijen is medewerking/samenwerking verleend aan vogelwerkgroep
De Vlieghaai aan de integrale wintertelling roofvogels.
Plannen voor het nieuwe jaar
In 2018 gaan wij gewoon door met de eerder genoemde activiteiten. Torenvalken en
Slechtvalken gaan we nog intensiever volgen en waar het kan doen we broedbiologisch
onderzoek.

5 Juveniele Torenvalken onderzoek met de spiegelstok

6.3 Werkgroep
Coördinator
Leden

Uilen
Martin van Leest
Antoinette en Jos Koeken, Tonny en Rob Fisscher, Jan
Broekman, Peter Brabander, Rinus Claassen, Hans en
Agnes van der Sanden, Raymond van Breemen, Frans
Dollevoet, Ellie Pruiksma, Harry van Vugt , Piet Hendrickx,
Frans Snijder, Jan Benoist, Frans Jacobs, Dennis Maas,
Herman Schriks, Martin van Leest, Sylvia van Nes, Jos
Quirijnen

Activiteiten
De werkgroepactiviteiten beslaan 11 werkgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen
coördinator.
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Overzicht gebieden:
Gebiednr. Steenuil en
Kerkuil
1
Prinsenbeek
Noord
2
Haagse Beemden
3
Vuchtpolder
4
Bavel
5
Markdal

Gebiedscoördinator

6
7
8

Jan Broekman
Frans Snijder
Piet Hendrickx

9
10
11

Aa of Weerijsdal
De Rith
Prinsenbeek
Liesbos
Breda
Geersbroek
Chaam
Hoge Bremberg
e.o.

Peter Brabander
Frans Jacobs
Raymond v Breemen
Harry van Vugt
Martin van Leest

Frans
Dollevoet
Merlijn
Martin
Herman
Schriks
Jan Benoist

Ellie Pruiksma
Sylvia van Nes

Martin

Antoinette van der
Wildt

Jos, Rob,
Tonny

Onze uilenwerkgroep is bij Brabants Landschap bekend onder de naam UWG Breda,
West-Brabantsevwg.
Groepsnr. Steenuil is; Su05. Groepsnr. Kerkuil; Ku80. Groepsnr. Ransuil; Ru03. In
West-Brabant zijn 20 uilenwerkgroepen actief. In heel onze provincie zijn dat er 82. Er
hangen meer dan 3000 kasten voor de Steenuil en ongeveer 2300 Kerkuilkasten.
Brabants Landschap is momenteel bezig om een betere grensgebiedsindeling te maken
en zover als mogelijk de gemeente grenzen aan te houden voor elke uilenwerkgroep.
Wij hadden een aantal kasten hangen in gemeente Chaam/Alphen. Deze zijn nu
overgedragen aan de uilenwerkgroep van Mark en Ley. Daarmee is gebied 10 van Sylvia
van Nes komen te vervallen.
Gebied 11 van Antoinette ligt in gemeente Etten-Leur. Dit gebied blijft bij onze
werkgroep en is verder onveranderd.
Broedresultaten 2017
Steenuilen
10 Jaar Steenuilenbescherming in Breda
Het aantal plaatsen waar Steenuilen zijn gehoord of gezien, is toegenomen en dat is een
gunstig teken.
Het totaal aantal territoria voor 2017 bedraagt 43.
Door de nieuwe gebiedsindeling zijn er buiten Breda dit jaar maar 9 juvenielen in de
boeken terecht gekomen.
Het gebied Chaam is afgevallen maar ook in het gebied van Antoinette (gebied11, EttenLeur) zijn dit jaar een stuk minder juvenielen uitgevlogen.
Vijftig jonge Steenuiltjes zijn dit jaar uitgevlogen, waarvan 41 op Bredaas
grondgebied. Dat is nog lang niet gek als je de ontwikkelingen in de regio bekijkt. Nog
steeds worden er Steenuilbiotopen vernield (langs de Mark) en wordt het agrarisch
gebruik nog grootschaliger (de Rith), waardoor Steenuilen steeds moeilijker een plekje
kunnen vinden.
Hoe zou dit er uit hebben gezien als we met onze uilenwerkgroep geen nestkasten
hadden geplaatst ( 122 stuks!)?
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Vrije broedgevallen worden steeds minder gemeld. Dat de Steenuil een cultuurvolger is,
is nu wel duidelijk maar hoe gaat het met al die andere soorten die moeilijker in een
kastje te krijgen zijn (Patrijs, Leeuwerik, Geelgors…….etc.)?
In tien jaar tijd ( zie bijgaande lijst) zien we een stijgende lijn bij de uitgevlogen jongen,
maar het aantal territoria stijgt maar langzaam, waar dit precies aan ligt is moeilijk te
duiden maar vaststaat dat het beschikbare biotoop afneemt.
Het beste gebied van Breda ligt ten noorden van Breda; de Vuchtpolder en de
boerderijen in Teteringen vormen nog steeds een prima biotoop voor de Steenuil. Hier
komt nog een redelijk gezonde populatie Steenuilen voor die aansluiting vindt bij
gebieden in Terheijden/Made/Drimmelen.
Steenuil
Jaar

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
* bijgesteld

Kerkuil

Totaal
aantal
Territoria

Totaal
Aantal
uitgevlogen
juvenielen

Aantal
juvenielen
uitgevlogen
Breda

43
33*
23*
41
40
43
38
36

50
57
42
72
31
39
53
32
28
22

41
32
25

Aantal
juvenielen
uitgevlogen
Buiten
Breda
9
25
19

Jaar

Totaal
aantal
Territoria
Breda

Aantal
juvenielen
uitgevlogen
Breda

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

13
16
13
6
6
8
5
5

40
17
16
33
12
22
13
13

Kerkuil
“Met de Kerkuil gaat het op en af”
Het weer en het daarmee gepaard gaande voedselaanbod bepalen in hoge mate het
broedsucces van de Kerkuil. 2015 was een zeer goed mastjaar en je kon er donder op
zeggen dat het jaar daarop (2016) een goed jaar zou worden voor de Kerkuil. Onze
bossen lagen vol met beukennootjes en de bosmuizenpopulatie steeg naar ongekende
hoogte. Maar hoe zou zich dat in 2017 voltrekken. Normaal gesproken is er eens in de 3
tot 4 jaar een explosie in het voedselaanbod maar met de huidige klimaatproblemen kun
je er geen vergif (niet proberen) op innemen of dat dit steeds zo is.
Ondanks de niet hooggespannen verwachtingen hebben we toch het hoogste aantal
Kerkuilen, dat uit is gevlogen.
Het verschil in broedsucces in de gebieden was dit jaar groot. In het gebied van
Raymond van Breemen (gebied 3, Hoge Vucht/Teteringen) was geen enkel broedgeval te
melden terwijl in het gebied van Peter Brabander (gebied 1, Prinsenbeek) maar liefst 4
broedgevallen waren, waaronder 1 vervolglegsel. In totaal zijn er 40 juveniele
Kerkuilen uitgevlogen.

Zielig Kerkuiltje
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De Ransuil
Sinds enkele jaren wordt er door Brabants Landschap aandacht geschonken aan de
Ransuil. Dit was een beetje een ondergeschoven kindje omdat Ransuilen niet in kasten
broeden. Het broedbestand van de Ransuil is al jaren aan het afnemen en de Ransuil is
zelfs op de Rode lijst terecht gekomen. Gelukkig hebben een paar mensen de schouders
er onder gezet, Anita van Dooren en Christien Hermsen van de uilenwerkgroep Oisterwijk
coördineren de tellingen van de Ransuilen.
In de wintermaanden worden de roesten van de Ransuilen geteld om zo een beeld te
krijgen van de populatie. Wij hadden in Prinsenbeek een prachtige roestplaats, waar
soms meer dan 25 Ransuilen in 2 enorme coniferen zaten. Volgens de eigenaar zaten ze
hier al zeker 20 jaar. Wij telden deze roestplaats vanaf 2010. Tot onze verbazing heeft
de eigenaar de 2 coniferen om laten zagen en zijn we de Ransuilen uit het oog verloren.
Presentatie
Elk jaar wordt er door het Brabants Landschap een jaaravond gegeven waar onze
werkgroep ook altijd vertegenwoordigd is.
Plannen voor 2018
Het controleren van de nestkasten blijven we doen en is elke keer weer een bijzondere
belevenis. (“Wat zal er deze keer in de kast zitten…..?”)
Dikwijls zijn het Spreeuwen die de Steenuilnestkast plunderen en regelmatig zitten er
Holenduiven in de Kerkuilkasten. Maar als we geluk hebben, treffen we een nest met
jonge Steenuilen aan. Deze worden geringd en gewogen en hopelijk vinden we de
uitgevlogen jonge uiltjes volgend jaar terug in een kast die nog niet bezet was.
Het plaatsen van deze kasten biedt voor de uilen een uitstekende bescherming. Er wordt
dan ook steeds meer gebruik van gemaakt. Dat is terug te vinden in de jaarlijkse
resultaten van het gehele land.

6.4
Coördinator
Tellers
Buitengebied

Stadswatervogels
Midwinter

Watervogels 2017
Harry van Vugt
Jan Benoist, Cor en Toos Borghouts, John Frijters, Cees
Huijben, Piet van Iersel, Gerard Krijnen, Martin van Leest,
Arend Meeuwissen, Hans en Agnes van der Sanden,
Herman Schriks, Willem Veenhuizen, Harry van Vugt
Raymond van Breemen, Toos Timmermans.
Hannie van Gils. Jos Mensing, Clemens van Nijnanten,
Ruud Touw

Activiteiten in 2017
Al vanaf 1964 zijn ganzen in onze streek geteld voor het RIN (Rijks Instituut voor
Natuurbeheer) Na het opheffen van dit instituut zijn de gegevens overgedragen aan
Sovon.
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Gelijk met de oprichting van onze vogelwerkgroep in 1969 is onze werkgroep gestart met
het tellen van watervogels in de zes wintermaanden, oktober tot en met maart. Het jaar
2017 was dus het achtenveertigste jaar. Er wordt geteld in West-Brabant van
Geertruidenberg tot en met de Heen in vijfenzeventig gebieden: zowel polders als
plassen.
In de stad Breda worden 3 gebieden geteld. Daarnaast is er nog de midwintertelling in
januari in 3 gebieden. Er doen 21 leden mee met de watervogeltellingen en zij tellen
samen 83 gebieden. Over deze bijdrage aan dit Sovon-project mogen wij best trots zijn.
In december werd in alle gebieden speciaal gelet op roofvogels voor de jaarlijkse
roofvogeltelling.
Overzicht van de belangrijkste resultaten
De soorten met de hoogste aantallen zijn Kolgans, Grauwe Gans en Brandgans.
De gevolgen van de klimaatopwarming zijn duidelijk waarneembaar.
Van soorten uit Noord-Europa worden er minder grote aantallen gezien en soorten die
voorheen naar Zuid-Europa trokken blijven in grotere aantallen in Nederland.
Er is een opvallende toename van het aantal Grote Zilverreigers en Krakeenden.
Vogelbescherming
Door de aanleg van nieuwe waterrijke natuurgebieden is het aantal zomerganzen, die
ook bij ons broeden, de laatste decennia toegenomen.
De Provincie Noord-Brabant vindt dat het aantal zomerganzen gehalveerd moet worden.
Er is een verdelgingscommissie samengesteld met als voorzitter een jager tevens
voorzitter van de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie). Staatsbosbeheer werkt hierin
mee.
Hoe hiermee om te gaan verschillen de meningen onder de tellers.
Plannen voor het nieuwe jaar
Vanaf oktober 2015 geven alle tellers hun tellingen rechtstreeks door aan Sovon.
Aan de werkzaamheden van de tussenpersoon is daarmee een einde gekomen.
Sovon verstrekt informatie over teldata en achteraf over de landelijke resultaten
rechtstreeks aan de tellers.
De watervogeltellingen zullen voortaan worden vervolgd zonder tussenkomst van een
coördinator. De resultaten van de tellingen worden voor zover mogelijk wel gevolgd en
bij eventuele problemen wordt naar een oplossing gezocht.
Van het idee om een themanummer van het Hupke te maken over watervogels moest
afgezien worden, omdat er te veel data (ter beschikking gesteld door Sovon) aanwezig
waren om daar een goed overzicht van te kunnen maken.
Als er leden zijn die ook graag willen tellen kunnen zij contact opnemen met de
coördinator. Vacant zijn o.a. de waterpartijen in de woonwijk Hoge Vucht, Kroeten in de
Haagse Beemden en het ven op de Galderse Heide. Leden kunnen contact opnemen met
een van de tellers om mee te gaan.

6.5 Telgroep
Coördinator

Dintelse Gorzen
Ronald Buijnsters

Al vele jaren wordt de telling verzorgd door de groep Dintelse Gorzen onder leiding van
Ronald Buijnsters. De tellingen vinden elke maand plaats in het weekend dat zo dicht
mogelijk ligt bij de 15e.
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In de loop van 2013 heeft de groep zich uitsluitend geprofileerd als telgroep. Dit is zo
gebleven. De resultaten van alle tellingen worden in een eigen archief opgeslagen en
doorgegeven aan Sovon.

6.6 Werkgroep

Weidevogels Weimeren

Coördinator

Biek Smetsers

Leden

Aad Kortekaas, Ad Francken, Marc Dedobbelaere, Agnes
van de Sanden, Hans van de Sanden, Jo Vandeweijer,
Yvonne Schueler, Marianne van Dongen, Nico van Dongen,
Piet Hanegraaf, Hans Matthijsse, Elly van den Bliek,
Maartje Hoeve, Jan van der Ven, Merete Smits-Solhauge

Activiteiten in 2017
OP 8 maart 2017 hebben we ons jaarlijkse startvergadering gehouden. Bij aanvang van
het seizoen zijn we met 17 vrijwilligers gestart.
Tijdens de jaarlijkse startvergadering hebben we alles weer op een rijtje gezet en is
eenieder weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen v.w.b. het beschermen van de
weidevogels in Brabant/Nederland.
Dit jaar was de meerderheid van de 17 weidevogelbeschermers beschikbaar op de
donderdagmiddag. Gelijk de andere dag na de startvergadering zijn we vanaf 9 maart
2017 gestart en waren we iedere week op de donderdagmiddag in de polder van
Weimeren te vinden om de weidevogels te observeren en eventuele nestjes te markeren
en bij bewerkingen door een boer de nestjes te beschermen.
Op 8 juni 2017 waren alle nestjes uit. Daar we vanaf deze datum niet te verwachten valt
dat er nog nieuwe nestjes bij zullen bijkomen, hebben we tijdens deze ronde besloten om
het seizoen 2017 af te sluiten.
Naast het beschermen van de weidevogels hebben we dit jaar ook een koe uit een sloot
weten te redden. Door de sterk hellende slootkant kon de koe niet op eigen kracht uit
deze sloot komen. Daarom hebben we de boer erbij gehaald en samen met de boer (en
zijn trekker) de koe uit de sloot weten te halen.
Ook dit jaar is naast de weidevogelbescherming een broedvogelinventarisatie uitgevoerd.
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Belangrijkste resultaten
KIEVIT
In totaal zijn er van deze vogel slecht 9 nestjes gevonden. Van deze nesten zijn er 8
uitgekomen. Van 1 nestje waren de eieren gewoon weg, predator onbekend.
GRUTTO
Dit jaar hebben we geen enkel Gruttonest gevonden.
SCHOLEKSTER
Van deze vogel hebben we 2 nesten gevonden en hiervan is er 1 uitgekomen en van het
andere nest waren de 2 eieren, die erin lagen bij een controledatum, verdwenen. Ook
hierbij geen enkele indicatie van een predator.
Het aantal Kievitsnesten is weer heel sterk gedaald. Het uitkomstpercentage is sterk
gestegen (8 van de 9 gevonden nestjes). Dit komt waarschijnlijk omdat we dit jaar geen

Pagina 20 van 38

(zichtbare) markeerstokken hebben geplaatst, maar alles via de Ipad hebben opgeslagen
(programma van Brabants Landschap)
Opgemerkt dient te worden dat alle uitkomstpercentages niets zeggen over het aantal
jongen dat daadwerkelijk vliegvlug wordt. Het blijkt dat als de eieren eenmaal
uitgekomen zijn, de jongen bijna niet meer worden gezien en dan dus ook zeer moeilijk
te beschermen zijn.
INVENTARISATIE
Dit jaar is er weer een inventarisatie uitgevoerd. Er zijn 40 verschillende broedvogels
genoteerd. Alle gegevens zijn digitaal verwerkt en automatisch geclusterd via de tool op
de website van Sovon en Brabants Landschap.
Presentatie.
In 2017 hebben we geen presentatie gehouden.
Plannen voor het nieuwe jaar
Onze gemaakte jaarplanning aanhouden en zo nodig aanpassen. Er hebben zich dit jaar
geen nieuwe vrijwilligers aangemeld. Helaas is 1 lid gestopt.
We hopen het volgend jaar meer nesten te kunnen invoeren, maar we kunnen helaas de
vogels niet dwingen om op “onze” akkers te gaan nestelen.

Werkgroep
Coördinator
Leden

Rooskensdonk
Clemens van Nijnanten
Harry Janssen, Cees Janssen, Eric Corssmit, Ger Duijf, Cees
Huijben, Hannie van Gils en Leo Uitslag

Activiteiten in 2017
Het doel van de werkgroep is een gedeelte van het graslandgebied Rooskensdonk te
inventariseren en het gebied samen met de eigenaar Staatsbosbeheer (SBB), het
waterschap Brabantse Delta en de pachters zo goed mogelijk te beheren. Het gebied is
gelegen ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie Nieuwveer ten oosten van de
snelweg A16. Het gebied is niet vrij toegankelijk. Wel kan er vanuit een vogelkijkscherm
in het gebied gekeken worden.
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Leden van de werkgroep hebben in 2017 totaal zo’n 52 keer geteld. Totaal zijn er 108
soorten en 1 ondersoort geteld. De maand april was met 80 soorten de koploper. Vanaf
de start van de inventarisaties door de werkgroep in 2003 zijn er tot nu toe 175
vogelsoorten en 5 ondersoorten waargenomen.
Evenals in 2016 zijn de waarnemingen van broedvogels verwerkt met behulp van de
BMP-methode op de website van Sovon. Dit invoerprogramma maakt het mogelijk
territoria te bepalen met behulp van ‘autoclustering’. Er zijn zo van 51 soorten totaal 462
territoria vastgesteld. Zo had bijv. de Kluut 11 en de Grutto 19 territoria.
Ondanks het hoge aantal broedparen is het zeker voor de weidevogels geen goed
broedjaar geweest. De werkgroep heeft bijna geen jonge weidevogels gezien en het
aantal territoria van vooral de water- en weidevogels is flink terug gelopen.
De territoria van de zangvogels, die vooral langs de spoorlijn broeden, blijven stabiel en
daar zitten vaak aparte soorten tussen. Zoals bijvoorbeeld de Sprinkhaanzanger, de
Cetti’s Zanger en de Spotvogel.
In de Huiszwaluwentil op het terrein van de waterzuivering hebben dit jaar nog geen
Huiszwaluwen gebroed. Wel in een in de buurt gelegen silo. Eric Corssmit heeft in het
voorjaar gezorgd dat er een lokroep op de Huiszwaluwentil geplaatst is. Door vocht heeft
deze apparatuur niet goed gewerkt.
Er is in 2013 op de waterzuivering gezorgd voor vervangende broedgelegenheid voor de
Boerenzwaluw, die daar ook in 2017 weer gebroed heeft.
Net als andere jaren worden er bij elk bezoek reeën gezien.

Ook in 2017 bleek de waterstand in het gebied herhaaldelijk niet te voldoen aan de
gemaakte afspraken. SBB heeft hierover contact gehad met het waterschap, maar het
waterschap De Brabantse Delta gaf aan dat zij hier niets aan konden doen, omdat het
water in de Mark te laag stond. Probleem is echter dat de normaalstand van de Mark
+00,05 NAP is, terwijl in het voorjaar de waterstand op Rooskensdonk +00,10 NAP zou
moeten zijn. De plaatsing van een pomp zou een oplossing zijn.
SBB heeft in 2017 in het gebied een aantal bodemmonsters genomen. De uitslag daarvan
is bij ons nog niet bekend. Ook is er ruige stalmest uitgereden en zijn een aantal duikers
in de sloten hersteld.
Presentatie
Op zaterdag 9 september heeft de werkgroep voorlichting gegeven over Rooskensdonk
bij het kijkscherm tijdens een landschapswandeling van het IVN. Op zaterdag 30
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september hebben enkele leden van de werkgroep meegedaan aan de jaarlijkse Euro
Birdwatch op de telpost vlak bij Rooskensdonk.
Op waarneming.nl worden alle tellingen van Rooskensdonk genoteerd.
Plannen voor het nieuwe jaar.
Mee helpen te zoeken naar een oplossing voor het probleem met de waterstand. Eric
gaat een nieuwe poging doen om met geluidsapparatuur Huiszwaluwen te lokken naar de
Huiszwaluwentil.
Omdat o.a. door gezondheidsproblemen het aantal actieve tellers sterk is afgenomen, is
de werkgroep op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.

6.8 Werkgroep
Coördinator
Leden

4e Bergboezem-Oost
Kees van der Krift
Rineke Brons, Hans Matthijsse, Hennie van Nieuwstadt, Jan
Spierings en Kees Wijnen

Activiteiten 2017.
In 2017 hebben we slechts één hoofdactiviteit vastgehouden. Alleen de maandelijkse
inventarisatie is gecontinueerd. De broedvogelmonitoring in dit gebied heeft helaas niet
plaatsgevonden voornamelijk door werkomstandigheden. De resultaten van de
maandelijkse inventarisatie in 2017 waren net als voorgaande jaren moedgevend,
alhoewel er van sommige pionierssoorten een flinke terugloop was, mede door het
toenemen van de oeverbegroeiing. In 2017 is de werkgroep wel uitgebreid met twee
nieuwe vogelaars, Hennie van Nieuwstadt en Jan Spierings, die met enthousiasme
inmiddels al enige keren hebben meegelopen.
Resultaten.
Bij de waarnemingen zijn de verschillen in zomer- en winterseizoen duidelijk zichtbaar.
Opvallend zijn wederom de toename van waarnemingen van de IJsvogel. De
broedlocaties van de Cetti’s Zanger zijn gehandhaafd op 4 territoria.
Uit de maandelijkse inventarisaties blijkt verder, dat er gedurende het gehele jaar 91
verschillende vogelsoorten zijn waargenomen. Voorzichtig kijkend naar de resultaten na
vijf jaar, mogen we concluderen, dat de 4e Bergboezem ook voor de wintergasten een
welkom gebied is geworden. Zelfs zeldzaamheden als Bruine en Blauwe Kiekendief,
Ruigpootbuizerd en Wespendief laten zich zien, zij het minder regelmatig. Bij de ene
soort is dat tijdens de trek, bij andere tijdens de overwintering in ons gebied. Het
toppunt van de waarnemingen was die van vijf Kraanvogels, overvliegend van zuidoost
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naar noordwest.
Vooral in het broedseizoen is het een enorme lust voor het oor om onze koorleden weer
terug te kunnen horen, Tjiftjaf, Fitis, Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietzanger en
Bosrietzanger.
Wat ieder jaar weer een punt van “ergernis” blijft, zijn loslopende honden, die nu met de
openheid van het terrein, overal kunnen struinen en jagen, om nog maar te zwijgen van
de overlast van uitwerpselen.
Plannen 2018.
Alle standaardwerkzaamheden zullen in 2018 zo mogelijk worden gecontinueerd. Mede
door de uitbreiding van de bezetting met 2 vogelaars zijn er perspectieven om ook de
broedvogelmonitoring weer goed op te pikken, ook al zullen die altijd in het weekend
moeten vallen.

6.9 Werkgroep
Coördinator
Leden

De Kamertjes
Jan Benoist
Koos en Mary Holleman, Kees Voogt, Mariska Tonnet,
Willem Veenhuizen, Frans Aarts, Ton Adriaanse, Cees
Huijben, Rene van Gils, Kees Pellis, Ciska Bannenberg, Arno
Gommans, Elsje Willemen, Thea van den Eshof, Ad Luiten
en Jos Quirijnen.

Activiteiten
Het gebied is eigendom van de gemeente Breda en de contacten met de gemeente zijn
als altijd prima geweest. Onze gesprekspartner is sinds 2014 Raymond van Breemen. De
weilandjes worden gemaaid door de Ecoploeg van de gemeente Breda en daarover zijn
wij zeer tevreden. Dit jaar hebben we zeven zaterdagochtenden gewerkt van 9 tot 13
uur. Met gemiddeld 12 personen is dit jaar voor meer dan 300 uur gewerkt. We zetten de
elzensingels af, we schonen de sloten en we graven greppels opnieuw uit. De gemeente
heeft dit jaar 4 grote populieren omgezaagd op ons verzoek. Deze zijn door ons
opgeruimd. De jaarlijkse BBQ was dit jaar bij Mary en Koos Holleman in Wernhout en
was weer een succes. Van de gemeente Breda ontvangen we een mooie vergoeding om
deze BBQ te bekostigen. Waarvoor onze dank.
Jaarlijks is er een overleg ter plaatse met de contactpersonen van de gemeente over de
werkzaamheden van dat jaar. Dit jaar met Raymond en Martijn, de nieuwe voorman van
de Ecoploeg.
Overzicht van de belangrijkste resultaten
We zien gedurende al die jaren het gebied er steeds op vooruitgaan wat de flora en fauna
betreft. Een rustpuntje in het drukke stedelijke gebied. Steeds meer Koekoeksbloemen,
Pinksterbloemen, Wateraardbeien en Gele Dotterbloemen groeien er. Het wordt nog een
echt Dotterbloemhooiland. Jacques Rovers van de KNNV heeft dit jaar een klein
onderzoek gedaan naar de vegetatie en hij is zeer verheugd over de ontwikkeling op dit
gebeid in de Kamertjes. Er treedt verschraling op en het jarenlange beheer werpt zijn
vruchten af. Hij wil in 2018 het gebied nog beter onderzoeken.
Helaas is gebleken dat de sloten niet van deze positieve ontwikkelingen profiteren.
Het slootleven laat te wensen over.
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De broedvogelstand bestaat uit allerlei vogels, zoals Merel, Zanglijster, Houtduif, Tjiftjaf,
Fitis, Zwartkop, Tuinfluiter, Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Heggenmus. In de
winter treffen we vaak groepen Sijsjes en Putters aan die foerageren op de
elzenproppen. Dit jaar zelfs Watersnip en Appelvink.

Jacques Rovers (KNNV) en Raymond van Breemen (Gemeente Breda)
(foto Jan Benoist)

Volop Boterbloemen en Koekoeksbloemen in het voorjaar
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(foto Jan Benoist)

Presentatie
De Kamertjesgroep werkt elk jaar een zaterdag in april bij het Vogelrevalidatiecentrum in
Zundert voor diverse onderhoudswerkzaamheden aldaar. Hierbij zijn alle leden van de
vogelwerkgroep van harte welkom.

Diwi Zagers van het VRC met een pas geboren egeltje.
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(foto Jan Benoist)

Antoinette vd. Wildt aan het werk

(foto Jan Benoist)

Plannen voor het nieuwe jaar
Voortgaan op de ingeslagen weg. We worden allemaal wat ouder en denken na over de
toekomst en eventuele verjonging. Nieuwe, jonge leden zijn welkom.

6.10 Werkgroep
Coördinator
Leden

Wilgen Knotten
Piet Brosens en Rob Fisscher
Walter Hoekstra (vanaf begin seizoen 2017-2018), Joop
van Riet, Ad Rijnen, Agnes van der Sanden, Hans van der
Sanden, Hans Spierings, Antoon van Unen, Kees Wijnen

Na een oproep in de nieuwsbrief en in de kennismakingscursus hebben nog twee
leden aangegeven op een aantal dagen mee te willen helpen. Hiermee zou het
aantal werkgroepleden voor 2018 weer op circa 10 uitkomen.
Helaas hebben we ook van een lid afscheid moeten nemen, zoals bekend is KorsJan Snoeij verhuisd en hij heeft daarom ook niet meer deelgenomen aan de
knotwerkzaamheden.
Activiteiten in 2017
In 2017 waren er vijf knotdagen gepland, twee nog uit het knotseizoen 20152016 (maar hier is op het laatst nog een derde dag aan toegevoegd) en twee uit
het knotseizoen 2016-2017.
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De gerealiseerde activiteiten zijn:
- januari 2017
Knotten Hondsdonkseweg in Chaam
- februari 2017
Werkzaamheden Oeverzwaluwwand Breda (zie tekst
hieronder)
- maart 2017
Knotten bij IJsvermaak
- oktober 2017
Knotten Klein Wolfslaar in Breda
- november 2017 Knotten Hondsdonkseweg in Chaam
De laatste ‘knotdag’ van het normale seizoen (dus in februari) wordt inmiddels
traditioneel ingevuld met werkzaamheden aan de Oeverzwaluwwand in de
Bredase wijk Waterakkers. De in deze wand voorgeboorde gaten, die bedoeld
zijn als nestruimte voor de Oeverzwaluwen, zijn schoongemaakt en van nieuw
schoon materiaal voorzien. De gemeente Breda heeft hiervoor het nestmateriaal
en een aangepaste steiger ter beschikking gesteld. Met deze stijger kunnen de
werkzaamheden direct voor de gaten en pal boven het wateroppervlakte
plaatsvinden. Het was de tweede keer dat deze werkzaamheden hebben
plaatsgevonden. Het was goed om te zien dat de Oeverzwaluwwand dit jaar weer
goed gebruikt is door de zwaluwen.
Presentatie
In het voorjaar van 2017 is de planning voor het knotseizoen 2017-2018
vastgesteld en doorgegeven aan de p.r.-functionaris van de vogelwerkgroep.
Hierdoor is er tevens gezorgd dat de planning werd opgenomen in de
activiteitenkalender.
Ook is een verslag van de werkzaamheden opgesteld ter publicatie in het Hupke.
Oproep
Ondanks het feit dat de leden van de knotwerkgroep zeer trouw aanwezig zijn bij
de activiteiten, is aanvulling met een aantal nieuwe deelnemers zeer gewenst.
Leden die niet opzien tegen enige lichamelijke activiteit en die hiervoor één of
meer zaterdagochtenden willen reserveren zijn van harte welkom. Aanmelden
kan bij één van de coördinatoren of via knotwerkgroep@westbrabantsevwg.nl.
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6.11 Werkgroep
Coördinator
Leden

Polen
Jan Benoist
Deelnemers in het verleden aan de Polenreizen:
Koos en Mary Holleman, Kees en Trudy Voogt, Mariska
Tonnet, Willem Veenhuizen, Frans Aarts, Piet van Iersel,
Martin van Leest, Hans en Agnes v.d. Sanden.

Activiteiten in 2016
De werkgroep Polen onderhoudt de contacten met onze Poolse zusterorganisatie de PTOP
(Polskie Towarszystwo Ochrony Ptakow) ofwel de Poolse Bond voor Vogelbescherming.
Elke 2 jaar proberen we naar het noordoosten van Polen af te reizen om de contacten te
onderhouden.
De contacten verlopen via de mail voor zover nodig en gewenst.
Resultaten
Samen met de PTOP (Gabriela) hebben Piet van Iersel, Hans van der Sanden en Jan
Benoist een presentatie gegeven op de ledenbijeenkomst van 14 december. Piet van
Iersel heeft de actuele PowerPointpresentatie de we ontvingen van Gabriela keurig van
het Engels naar het Nederlands vertaald.
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Presentatie
Door onze Poolse natuurvrienden is er een aanbod gedaan om, bij gelegenheid, eens een
presentatie in Nederland te komen geven. Hier is nog niet op ingegaan, maar we houden
het zeker wel in beraad. Mogelijk in 2019 bij het 50-jarig bestaan van de
vogelwerkgroep.
Plannen voor het nieuwe jaar
Voortgaan op de ingeslagen weg.
In 2019 willen we weer een bezoek brengen.
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Bijlage 1
Bestuurstaken en verantwoordelijkheden
Vastgesteld, 10 april 2014
A.

Taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn functiegebonden.
Met instemming van het voltallige bestuur kunnen incidenteel deeltaken worden
waargenomen door andere bestuursleden

VOORZITTER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bert van
de Haar

Geeft leiding aan de vergaderingen en bijeenkomsten
Is de officiële woordvoerder van de vereniging
Stelt zich op de hoogte van de totale gang van zaken binnen de vereniging
Is verbindend element binnen de vereniging, speelt vragen en initiatieven door
naar de juiste personen of instanties
Ziet toe op het naleven van statuten, huishoudelijk reglement, alle verdere
regelingen en bepalingen
Draagt zorg voor nakomen van besluiten en afspraken
Neemt initiatieven om zaken efficiënt en correct te laten verlopen
Verzorgt de column ‘van de voorzitter’ in ’t Hupke
Onderhoudt externe contacten
Treedt namens de vereniging op bij overleg, initiatieven en activiteiten met
externe partners, verenigingen en instellingen
Voert de eindredactie over alle bestuur documenten

SECRETARIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fred
Pardoel

Is het eerste externe aanspreekpunt voor de vereniging
Is het eerste interne aanspreekpunt voor leden van de vereniging
Beheert en archiveert binnenkomende en uitgaande correspondentie
Beantwoordt ontvangen correspondentie zo mogelijk direct of stuurt deze door
naar derden (binnen of buiten het bestuur) ter beantwoording
Checkt alle correspondentie zodat niets onbeantwoord achterblijft
Stelt het jaarverslag samen ten behoeve van de algemene vergadering van de
vereniging
Stelt in overleg met de voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen op
Beheert en archiveert alle besluiten en actiepunten van het bestuur
Stelt, in overleg met de voorzitter en na goedkeuring door het bestuur, de
agenda van de ledenvergaderingen op.
Verzorgt de bestuur mededelingen in ’t Hupke in overleg met de voorzitter
Actualiseert jaarlijks de uitgave van het Informatieblad
Is verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie
Is medeverantwoordelijk voor beheer van gelden en betalingen
Treedt op als vicevoorzitter
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PENNINGMEESTER

Kees
Wijnen

7
8

Beheert de gelden van de vereniging
Verzorgt de volledige boekhouding
Brengt op de jaarvergadering schriftelijk verslag uit van de financiële toestand
van de vereniging over het afgelopen jaar
Dient voor de leden Algemene vergadering van oktober de begroting in
betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar
Zorgt voor het innen van de gelden, met name de contributies, en doet de
uitgaven
Informeert de leden over de contributies, het gezinslidmaatschap en het
aspirant lidmaatschap van cursisten
Bewaart alle kasbescheiden minimaal tien jaar
Is medeverantwoordelijk voor de ledenadministratie

B.

Taken overige bestuursleden

1
2
3
4
5
6

*= geen primaire bestuurstaak
(zou ook door leden van de vereniging kunnen worden waargenomen)

1
2*
3*
4*

ADMINISTRATIE / VERSLAGLEGGING
Samenstelling van de jaarlijkse activiteitenagenda in overleg met
coördinatoren, etc.
Voeren van de ledenadministratie: is naar penningmeester gegaan
Zorgdragen voor uitvoer van (selecties uit) het volledige adressenbestand van
de vereniging t.b.v. alle interne en externe correspondentie (Nieuwsbrief, ’t
Hupke, contributies, mail, etc.)
Verslagleggen van de algemene vergaderingen

COÖRDINATIE WERKGROEPEN

1
2
3
4
5*
6*

Kees

Fred

Wrn.:
Bert

Onderhouden van contacten met de (coördinatoren van) werkgroepen
Op de hoogte zijn van activiteiten en initiatieven van de werkgroepen
Verbinden van werkgroepen onderling en van werkgroepen – bestuur
Organiseren van jaarlijks overleg tussen bestuur, coördinatoren, cursus- en
excursieleiders
Activiteiten, ontwikkelingen en nieuws over werkgroepen (doen) publiceren op
de site en/of in ’t Hupke/Nieuwsbrief
Plannen van leden-activiteiten (b.v. tellingen) voor de jaarlijkse activiteiten
agenda in overleg met betreffende coördinatoren
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1
2
3
4*

1
2
3
4
5
6
7

8

1
2
3
4
5
6

COÖRDINATIE EXCURSIES
Onderhouden van contacten met alle excursieleiders
Evalueren van gehouden excursies met excursieleiders
Plannen van alle excursies voor de jaarlijkse activiteiten agenda in overleg met
betreffende excursieleiders
Verslag van gehouden excursies (doen) publiceren

Vacant

PR & COMMUNICATIE:

Ineke
Buijsters

Onderzoekt raakvlakken tussen potentieel geïnteresseerden en de WBvwg
Ontplooit en coördineert leden wervende activiteiten
Organiseert en coördineert promotie- en informatieactiviteiten
Onderhoudt contacten met de pers en verzorgt de persberichten
Werkt samen met andere groepen bij gezamenlijke activiteiten
Organiseert de ledenbijeenkomsten
Bewaakt het juiste gebruik van de huisstijl
WEBSITE:
worden uitgevoerd in samenwerking met een * tweede verantwoordelijke
persoon””

Ger Duijf;
Ineke
Buijnsters

Beheert het content management system
Dit betreft de hele inhoud van de website

VERBINDING (indien van toepassing)
Biosecretariaat
Cursuscoördinator(en)
Ruimtelijke Ordening
’t Hupke en Nieuwsbrief
en Facebook
Actuele situaties, initiatieven of bedreigingen
Regiegroep (slapend)
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Bert
Bert
Bert
Ineke
Bert
Bert

Bijlage 2

Financieel Verslag
2017
Winst- en Verliesrekening 2017

Begroting
2017
€ 6.140
€ 1.325
€ 1.990
€ 270
€ 9.725

Afrekening
2017
€ 5.855
€ 1.375
€ 2.215
€ 1.055
€ 10.500

€ 740
€ 500
€ 180

€ 1.084
€ 643
€ 30

5
6
7

Inhoudelijke Activiteiten:
Publiciteit
Lezingen
Natuurplein De Baronie
Verenigingsblad
Werkgroepen
Cursussen

€ 630
€ 750
€ 175
€ 3.000
€ 1.810
€ 1.940

€ 547
€ 370
€ 200
€ 3.461
€ 1.438
€ 1.947

8

Totale uitgaven:

€ 9.725

€ 9.721

€0

€ 779

Inkomsten:
Contributie leden
Inkomsten werkgroepen
Opbrengst activiteiten
Overige inkomsten
Totale inkomsten:
Uitgaven:
Algemene verenigingskosten
Kosten bestuur
Kosten ledenvergaderingen
Onvoorziene kosten

Resultaat:

Opmerkingen
1. 355 leden incl. cursus en gezinsleden, geen verhoging
2. Provincie (€ 1000), Brab. Landschap (€ 125/€175), Staatsbosbeheer (€ 200)
3. cursussen
4. Lagere rente opbrengst. (2017 eenmalige verkoop boeken,
inventarisatie t.b.v. Windenergie A16– Ecologie, excursie IPA)
5. Administratiekosten en uitgaven door bestuur
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opmerking
1
2
3
4

9
10

6. 2 x ledenvergaderingen, Nieuwjaar en bijeenkomsten nieuwe leden + VIB
7. Salderend bepaald
8. Door stijging websitekosten en spamfilter
9. Natuurplein Baronie
10. Dit is incl. €250 voor viering 10-jarige redactie en 2000 enveloppen

BALANS t/m 31-12-2017
Code Omschrijving

Activa Passiva

0600 Eigen vermogen vereniging

8.635,60

0620 Jubileumfonds

3.000,00

0630 Reservering Natuurplein juridisch
1001 ING rek courant 1063712
1002 ASN spaarrekening 903961415

240,00
704,64
12.000,00

1700 Crediteuren
1850 Nog te betalen bedragen
1855 Vooruit ontvangen bedragen
Saldo

308,18
308,18
50,00
779,04

Bijlage 3
Lijst besluiten 2017
1. Bert neemt voorlopig het contact met de werkgroepen voor zijn rekening (23-022017).
2. Het bestuur zal ook na de algemene vergadering van 23 maart 2017 doorgaan
met een ondertalligheid (4 i.p.v. minimaal 5 volgens de statuten) tot de volgende
algemene vergadering (23-02-2017). De AV is akkoord gegaan hiermee op 23-32017.
3. Het mentorenproject wordt niet structureel vervolgd (08-05-2017).
4. De nieuwe software voor de administratie wordt goedgekeurd en ingevoerd. Alle
bestuursleden krijgen een inzage-account. De penningmeester doet de
ledenadministratie erbij. (05-04, 08-05, 06-07-2017)
5. Het bijgestelde procedureplan voor de ledenadministratie en de bijbehorende
welkomst- en uittreedbrieven zijn vastgesteld (06-07-2017).
6. Activiteiten voor het biosecretariaat worden op ad hoc basis bekeken, omdat het
biosecretariaat niet goed onder te brengen is. (06-07-2017)
7. Relaties van de vereniging krijgen een digitaal Hupke. Organisaties die een Hupke
op papier willen, moeten het lidmaatschap betalen. (24-08-2017)
8. De stand van zaken bij een akkerbouwbedrijf bij Drimmelen dat geen koeien meer
zou mogen houden en uit is op een speciale status i.v.m. de aanwezigheid van
Boerenzwaluwen wordt in 2018 opnieuw bekeken. (24-08-2017)
9. De vereniging gaat voor het drukken van het Hupke over van Rijnja (verhuisd)
naar de drukker Remco Hanssens. Tevens worden de Hupkes voortaan geheel in
kleur gedrukt en zal de verwerking van enveloppen voor verzending aan hem
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worden uitbesteed. Dit alles binnen de begrotingspost voor het Hupke. (24-082017 en 5-10-2017)
10. Gegevens uit de cursusevaluatieformulieren worden gebruikt door het bestuur.
Relevante gegevens gaan naar werkgroepen, etc. Afspraken met de cursusleiding
hierover dienen ter verankering hiervan in de jaaractiviteiten. (24-08-2017)
11. Het bestuur gaat akkoord met de tekst van de overeenkomst die is opgesteld voor
de vervanging van windmolens bij Etten-Leur. Partijen zijn het Windpark, IVN
Etten-Leur en de West Brabantse Vogelwerkgroep. Belangrijkste punten zijn de
monitoring van het effect op vogels en de geldelijke vergoeding hiervoor aan de
twee verenigingen en voor verbetering van natuurwaarden in de omgeving.
12. De naam van onze vereniging blijft zonder koppelteken tussen West en Brabant,
ook al bevat de naam daardoor een spelfout. (05-10-2017)
13. De ondertekening van email door het bestuur op een standaardwijze is
vastgesteld (05-10-2017)
14. Er worden geen nieuwe plannen gemaakt om spullen te ontwikkelen voor de
verkoop. (05-10-2017)
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Bijlage 4.
Activiteiten overzicht Natuurplein de Baronie
-

Overzicht wensen aan alle gemeentes binnen de Baronie verspreid t.b.v. de
gemeenteraadsverkiezingen

-

Meedenken en praten over uitvoering ambities uit het plan ‘duurzame en groene
Rith’.
Diverse kap- en bouwvergunningen ter discussie gebracht.
Meedenken ecologische invulling doortrekken nieuw deel van singels door de stad.
Als aanspreekpartner geaccepteerd voor ontwikkelprojecten in Breda
(Belcrumeiland en CSM-terrein).
Project van B5-gemeenten met vogelbescherming en zoogdierenvereniging.
Meedenken over inrichting aanleg EVZ’s als onderdeel bod van B5 om 12,6 km
aan EVZ's te realiseren in gemeente Breda.
Meedenken over inrichten natuur als onderdeel van bod van B5 om 144 ha natuur
te realiseren in gemeente Breda.
Kritisch volgen ontwikkelingen Markdal (zienswijze door 3 van de 4 verenigingen
ingediend).
Meedenken over conceptontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013,
herziening Rijsbergseweg
Meedenken over natuurinrichting landgoederenzone in de Haagse Beemden.
Compensatieregeling evenementenbeleid bewaakt en opnieuw ter discussie
gebracht.
Ontwerp bestemmingsplan buitengebied NO, plan-MER en passende beoordeling;
zienswijze ingediend op NRD en gesprek hierover gehouden.
Oneigenlijk gebruik van zandpaden door buggy’s bij de college aangekaart.
Meedenken en praten over nieuwe omgevingsvisie en- plannen.

-
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