VWG WhatsApp groep (revisie 1)
Doel:
Het doorgeven van leuke of bijzondere waarnemingen in het werkgebied van de VWG. Dus
West-Brabant en aangrenzende gebieden. Vooral soorten die ter plaatse zijn en nog door
anderen bezocht kunnen worden, leerzame waarnemingen etc. Daarnaast kunnen eventuele
onduidelijke determinaties voorgelegd worden d.m.v. foto, geluid of omschrijving. In
principe natuurlijk vogels, maar ook andere bijzondere dieren kun je melden.
Geef als het kan de locatie zo nauwkeurig mogelijk mee, bijv. uit Google Maps.
Daarnaast is het aan te raden de waarneming in te voeren op www.waarneming.nl
Dan is de locatie ook meteen vastgelegd en is de waarneming ook voor anderen te vinden.
Zeldzame en/of kwetsbare soorten :
Een waarneming van een zeldzame soort kan in een aantal gevallen beter niet worden doorgegeven op de app:
• als de soort hierdoor verstoord zou kunnen worden (bijvoorbeeld een broedgeval);
• als de soort zich in een kwetsbaar of verboden gebied bevindt;
• als de ontdekker of terreinbeheerder om geheimhouding vraagt, respecteer dat dan.
In deze gevallen is het beter de soort helemaal niet op de app te zetten, dan stimuleer je
de mensen ook niet om toch te gaan zoeken. Bedenk dat altijd het belang van de soort en
natuur prevaleert over het "twitchen" en/of fotograferen van soorten.
Zelf voer ik erg zeldzame dieren altijd in op waarneming.nl en zet hem dan op "vervagen" en
vink ook "embargo " aan en doe dit dan voor minstens 2 jaar. Dan is de waarneming in elk
geval bekend bij de admins (en Sovon) en kan niemand anders hem vinden.
Digitale etiquette :
Besef dat iedere keer dat jij een berichtje stuurt elk lid van de app een melding krijgt en zijn
telefoon pakt Dit draagt totaal niet bij aan het gebruik en nut. Sterker nog , vaak zie je mensen
hierdoor afhaken en dat is jammer want een waarnemingen app draait op het aantal
waarnemers.
Niet doen:
Geen video- en spraakbestanden.
Geen buitenlandse, vakantie- of andere verhalen
Geen lijsten en opsommingen.
Geen gezelligheid chats
Geen duimpjes, goed zo, mooi zo, prachtig etc.
Aanmelden:
Wil je opgenomen worden in de VWG waarnemingen app, dan kan dat door een appje
te sturen naar Hans van Loon +31 (0)6 1123 8157
Noot:
Mochten mensen toch behoefte hebben aan het plaatsen van zo veel mogelijk foto's, video's ,
vakantie ervaringen en chats dan is het openen van een extra app groep een optie , of een
ander sociaal medium.
Meestal wordt er voor extra VWG evenementen ook een extra app voor de deelnemers
geopend.

