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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering Vogelwerkgroep Bergen op Zoom.  

Datum:   22 maart 2022 

Aanwezig: Ton Bakker, Sandra van Oers, Klaas Koopmans, Marike en Wim de Haan, Jeroen van 
Kruiningen, Lucie en Hidde Bult, Sjaan Hopmans, Joep Rooijmans, Ardaan Gerritsen, 
Ingrid Donga, Gert-Jan Zantboer, Eline en Roland Koper, Marcel en Annelies 
Geerards, Jan en Ria Hogerwaard. Roland-Jan Buijs arriveert kort voor zijn 
presentatie. 
 

Notuliste:  Ria Hogerwaard 

 
1) Opening en vaststellen agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en meldt afmeldingen met bericht door Walter en Ineke van 
Dongen, Machteld en HES van Schoonhoven, Jacques Ariaansz, Paranka Surminski en Mija 
Schalk. 
Aan de agenda wordt bij excursies ‘andere activiteiten’ toegevoegd en een voostelrondje na de 
mededelingen.  
 

2) Verslag ALV van 12 oktober 2021. 
Redactioneel: geen opmerkingen. 
Inhoudelijk: Teus Slagboom had zich verontschuldigd, dit is nu vermeld in de gewijzigde notulen. 
 

3) Bestuurssamenstelling: Reglementair aftredend zijn Hidde Bult en Jacques Ariaansz. Hidde 
stelt zich herkiesbaar en Jacques heeft aangegeven zijn functie als secretaris te willen beëindigen 
om persoonlijke redenen. Hidde licht toe wat ongeveer de taken zijn van de bestuursleden. De 
dringende vraag naar nieuwe bestuursleden, bij voorkeur vrouwen, blijft onbeantwoord. 
Er zijn geen bezwaren tegen het aanblijven van de voorzitter, dus Hidde wordt herkozen voor de 
komende 2 jaar. 
 
Mededelingen:  
De VWG bestaat dit jaar 40 jaar. 
Sjaan en Ria hebben ideeën aangedragen hoe dit gevierd zou kunnen worden. Het plan zal een 
dagdeel omvatten met een excursie in de Noordpolder gevolgd door een diner in Non Plus Ultra. 
De datum is 16 oktober 2022.  
 
We zijn in maart de grens van 75 leden gepasseerd. 
Om een indruk te geven van de groei: tot 2005 waren er 32 leden, in 2015 49 en nu 75. 
 
App groepen 
Er is gedoe geweest rond app groepen. Daarom zijn hun namen veranderd. Die geven aan dat de 
ene een chatgroep (babbelbox) is voor allerlei nieuwtjes, terwijl de andere alleen voor het melden 
van zeldzaamheden is. Daarmee lijkt de rust weergekeerd  
 
Daarna volgt een voorstelrondje vanwege de aanwezigheid van verschillende nieuwe gezichten. 
 

4) Jaarverslag secretariaat en tellingen 2021. 
In het aangepaste jaarverslag zijn alleen gegevens uit 2021 opgenomen. Na aanpassing van de 
datum van het IVN-symposium over Biodiversiteit (was op 22 augustus 2021), wordt het verslag 
goedgekeurd. 
 

5) Financieel verslag 2021. 
Per 31 december bedroeg het saldo op de lopende rekening €1715,73 en op de spaarrekening 
€3503,21, samen een saldo van € 5218,94. De inkomsten uit lidmaatschappen bedroegen €.928, 
de uitgaven bedroegen € 399,31. Het nettoresultaat was €528,71.  
 
Er volgt een discussie over de besteding van de gelden. Vorig jaar was geopperd om de laptop te 
vervangen, maar die wordt maar 1 x per jaar gebruikt voor presentaties. Dat is nog steeds 
mogelijk en daarom wordt de vervanging weer een jaar uitgesteld. Vernieuwing van de tablets, die 
gebruikt worden bij het inventarisaties en vogeltellingen, wordt overwogen.  
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De aanschaf van een ladder voor de Uilenwerkgroep wordt geopperd. Brabants Landschap zou 
het liefst zien dat elke VWG zijn eigen ladder(s) gebruikt omdat de gastgever aansprakelijk is voor 
eventuele schade als er iets misgaat met zijn ladder. Maar, één ladder is te weinig omdat er 
meerdere groepen tegelijk kasten controleren en transport is ook een onoverkomelijk probleem.  
Een lange telescoopstok om kasten af te sluiten met een net voor de controle van de kast zou 
wenselijk zijn. Dit net verhindert het uitvliegen van de uil en vermindert het risico op crashes van 
de door daglicht verblinde uilen. Ton zal hierover informatie opvragen.  
 

6) Verslag Kascontrolecommissie. 
Ton en Marike zijn op 1 maart bij de penningmeester langs geweest en hebben de boeken 
bekeken. Na aanpassing van een paar kleine onduidelijkheden wordt het tijdens de ALV getekend 
door Ton en Marike. Het bestuur wordt gedechargeerd. Na twee jaar treedt de 
kascontrolecommissie af. Jan en Gert-Jan stellen zich beschikbaar voor de nieuwe 
kascontrolecommissie. 
 

7) Jaarverslag Uilenwerkgroep 2021. 
Ton geeft aan dat vanwege Corona niet iedereen ingezet kon worden en hoopt dat het 2022 
anders zal zijn. De werkgroep bestaat momenteel uit ongeveer 10 personen. Ton zal iedereen bij 
hem thuis uitnodigen om een herverdeling van de te controleren kasten te maken. 
Jan geeft informatie over de resultaten van 2021. Bij de Kerkuilen betreft het 16 broedgevallen, dit 
zijn er 4 meer dan in 2020. Bij de Kerkuilen waren er 57 broedlocaties en bij de Steenuilen 86. 
Sommige gastgevers hebben zowel een Steenuilen- als Kerkuilenkast. T.o.v. 2020 zijn er 5 
Kerkuilenkasten bijgeplaatst en 7 Steenuilenkasten. Het aantal gastgevers is opgelopen naar 109. 
Van de Kerkuilen zijn, naar schatting, 48 jongen uitgevlogen, en van de Steenuilen 58 jongen. 
Kasten worden vaak bewoond door andere vogels en soms bijen.  
Eline vraagt of de werkgroep zich beperkt tot Steenuilen en Kerkuilen. Geantwoord wordt dat 
Ransuilen meestal in oude kraaiennesten zitten en we hier niet veel voor kunnen doen. Bosuilen 
hebben geen hulp nodig.  
Gert-Jan meldt dat hij diverse bosuilkasten zag, maar die leken niet bezet.  
Ton. Er hebben zich twee niet-VWG leden aangemeld bij de Uilenwerkgroep. Na enige discussie 
wordt besloten dat een VWG-lidmaatschap vereist is om deel te nemen aan de Uilenwerkgroep. 
De Uilenwerkgroep werkt onder de vleugels van Brabants Landschap, die ook de kasten en 
veiligheidstrainingen levert.  
 

8) Website 
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. 
 

9) Veerkracht 
Probleem is dat er weinig copy aangeleverd wordt. Mija gaat een verslag over de excursie naar de 
Pluimpot schrijven. Hidde heeft al een 3-tal artikelen klaar. Gevraagd wordt om wat gevarieerdere 
copy. Dat zou bv al een verslagje van een leuke vogelbelevenis kunnen zijn. 
 

10) Excursies en Activiteiten: 
Excursies 
Op 2 april bezoeken we Mattemburgh, de volgende excursie is op 23 april naar de Grote Melanen 
en Fort de Roovere. De weekendexcursie naar Zeeuws-Vlaanderen is uitgesteld tot volgend 
voorjaar, omdat het tijd vergt om onderdak te regelen. De lokale Vogelwerkgroep heeft wel al 
leuke ideeën aangedragen. Als iemand nog voorstellen heeft, zijn die welkom. Sjaan noemt een 
aantal mogelijkheden op: Molenplaat, Hogerwaardpolder Oesterdam, Halsters Laag, Zeezuiper, 
Noordpolder, Kleine- en Grote Meer, West Kapelle, Brouwersdam etc. Gert-Jan oppert de Dintelse 
Gorzen. Ton stelt voor dat we ook vogelgerichte excursies kunnen samenstellen: op zoek naar 
Kruisbekken, spechten of moerasvogels.  
 
Activiteiten 
BMP-telling. Hidde vraag of er animo is voor de inventarisatie van de proefstrook in het 
Markiezaat in 2022. Jeroen, Joep, Jan en Ton geven zich op. Hidde licht toe hoe dit in zijn werk 
gaat. De strook is 200 m breed en 3 km lang. Op het noordelijk stuk staan IJslanders en koeien, 
daardoor blijft de vegetatie daar laag. Daar groeien veel orchideeën. Het zuidelijke stuk omvat 
hogere en voedselrijke delen met wilgen, varens, ruigtes en grassen. De stook eindigt daar bij een 
kreek met Zulte, zeekraal en andere zoutwaterplanten. Mooi qua landschap. Het zuidelijk stuk is 
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zwaarder en lastiger begaanbaar dan het noordelijke.  
MUS (Meetnet Urbane Soorten) tellingen. Veel leden doen individueel MUS tellingen, maar dit 
gebeurt niet in VWG verband. Bij MUS tel je in je postcodegebied op 12 vaste punten gedurende 
5 min vogels op twee ochtenden en één avond. Meer informatie vind je op de SOVON-site.  
Sjaan merkt op dat er tijdens de laatste watervogeltelling, erg veel overlast was van loslopende 
honden, waardoor de vogels opgejaagd worden.  
Jan en Ria kregen bij hun watervogeltelling te maken met een stervende Brandgans, ten gevolge 
van Vogelgriep. Als er drie of meer slachtoffers bij elkaar liggen is het wenselijk dit te melden. 
Hidde zal het telefoonnummer op de site zetten. 
 

11) Rondvraag 
Joep: zou graag coaching hebben bij het invoeren van vogeldata tijdens inventariseren. 
Telgebieden worden toegewezen door Sovon. Hidde kan leden aanmelden voor een telgebied 
waarna ze zelf data kunnen invoeren of bekijken. Invoeren kan op diverse manieren: met behulp 
van een tablet of telefoon in het veld. Thuis kunnen die waarnemingen daarna direct op de Sovon 
site geladen worden. Maar, ook waarnemingen die in het veld op papier zijn genoteerd, kunnen 
achteraf eenvoudig op de Sovon site ingevoerd worden. 
Gert-Jan heeft twee dode Buizerds gevonden en vraagt of dit ook een gevolg kan zijn van 
Vogelgriep. Dat wordt beaamd, het virus wordt bij eten van besmette kadavers overgedragen. 
Marcel: als iemand MUS tellingen wil gaan doen, kan het handig zijn om eerst met iemand mee te 
gaan die dit al doet.  
Jeroen: Zou graag een BMP (Broedvogel Monitoring Project) cursus volgen. In Zuid-Holland werd 
er een gegeven, maar die was alleen bedoeld voor lokale tellers. Ardaan heeft ook interesse. 
Hidde: onze Vogelwerkgroep organiseerde niet lang geleden (in 2016) een BMP cursus waaraan 
13 leden succesvol deelnamen. Hij vermoedt dat er daarom weinig animo is voor een herhaling, 
maar hij zal contact opnemen met Jan Willem Vergeer om te informeren naar mogelijkheden. 
Mensen die BMP ervaring willen opdoen kunnen wel meedoen bij de proefstrooktellingen. Ook 
Ton karteert voor het Brabants Landschap een aantal BMP-plots en wil eventueel ook mensen 
meenemen. 
Sjaan: er vlogen laatst twee straaljagers laag over Bergen op Zoom, wat ook verstorend in het 
Markiezaat zal zijn geweest. Ardaan meldt dat er meer gevlogen zal worden i.v.m. oefeningen 
voor Oekraïne en NATO. Hidde zegt dat klachten over overlast door vliegtuigen liefst altijd gemeld 
worden op de site van de Vliegbasis. Hij zal de link en de telefoonnummers op de VWG-site 
zetten. Klaas geeft aan met Erik contact op te nemen wat de afspraken hierover zijn.  
 

12) Hidde sluit om 20:40 de vergadering en de inmiddels gearriveerde Roland-Jan Buijs start na een 
korte pauze zijn interessante lezing over meeuwenonderzoek, die ook gepaard ging met de 
nodige humor. 
 

 


