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Inleiding
Bij de Vogelwacht Delft e.o. worden veel activiteiten al vele jaren naar volle tevredenheid door een
grote groep vrijwilligers uitgevoerd, zoals de lezingen, het organiseren van excursies en cursussen en
de inventarisatie van broedvogels. Daarnaast valt hierbij te noemen het zorgdragen voor
nestbescherming en broedgelegenheid voor diverse vogelsoorten. Het continueren van deze
activiteiten en blijven enthousiasmeren van de vrijwilligers zal ook in deze beleidsperiode continu
aandacht vergen.
Dit zelfde geldt ook voor de meer ondersteunende verenigingsactiviteiten, zoals de ledenadministratie
en de redactie van het eigen periodiek Vogelstreken en uiteraard de bestuursfuncties.
Dit beleidsplan legt de nadruk op een aantal activiteiten dat de komende jaren meer aandacht mag
krijgen. Het betreft o.a. PR en promotie van de vereniging en intensiever overleg met andere, lokale
partijen zoals gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties en zusterorganisaties. Dit om uiteraard
niet alleen meer aandacht te vragen voor in het wild levende, inheemse vogels in en rond Delft, maar
ook om meer mensen lid te maken van de vereniging. Met veel leden kunnen we een zo sterk mogelijke
stem laten horen en wat meer financiële ruimte creëren. Voldoende financiële armslag is wenselijk om
ook een belangrijk ander doel te kunnen realiseren, namelijk het uitvoeren van minimaal één maar
liefst twee concrete projecten per jaar die ten goede komen aan het leefgebied van één of meerdere
vogelsoorten in en rond Delft.
Allereerst zullen hieronder voor de volledigheid de (sub)doelstellingen en activiteiten zoals die
statutair zijn vastgelegd worden opgesomd.
Daarna zal erop worden ingegaan in welke mate en op welke manier de activiteiten worden ingevuld
door vrijwilligers van de Vogelwacht.
Het beleidsplan eindigt met de opsomming van de speerpunten voor de periode 2021 – 2023. De
vereniging heeft enige financiële ruimte om hiervoor ook middelen in te zetten. Het beleidsplan is voor
een vierjarige periode opgesteld. Een evaluatie en mogelijke bijstellingen zijn op deze wijze mogelijk.
Concrete acties zullen, merendeels aan het eind van het document, maar ook door het document heen
met blokken worden aangegeven.
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1. Doelstellingen en activiteiten van de Vogelwacht Delft e.o.
De Vogelwacht Delft en Omstreken
De vereniging is statutair opgericht op 1 oktober 1962.
In oktober 2018 zijn de statuten van de vereniging in zijn geheel geactualiseerd en gemoderniseerd.
De laatste statutenwijziging is van 14 november 2019. Doel van deze wijziging – door aanpassing van
de formulering van een artikellid - was het voldoen aan een eis van de Belastingdienst om als ANBIorganisatie aangemerkt te kunnen worden (zie paragraaf 3.1).
De vereniging kent zo’n 356 leden (stand per augustus 2020), merendeels afkomstig uit Delft en
omliggende gemeenten. Het kent een bestuur met zes leden en diverse werkgroepen die activiteiten
ontplooien en organiseren ter verwezenlijking van de verenigingsdoelstellingen.

1.1 Doelstellingen van de vereniging
1.1.1 Hoofddoelstelling
Het hoofddoel van de Vogelwacht Delft en Omstreken (Vogelwacht) is statutair vastgelegd in artikel
2.1 en luidt:
Het hoofddoel van de vereniging is het bereiken van een optimale vogelrijkdom in Delft en
omstreken.
Hoewel de vereniging is gevestigd in Delft, beschouwt ze ook omliggende gebieden en gemeenten als
haar werkveld, zoals de toevoeging ‘en Omstreken’ zegt. Dit uiteraard in goed overleg met
natuurverenigingen / vogelwerkgroepen die daar (mogelijk) actief zijn.
Als we het over ‘vogelrijkdom’ hebben dan wordt hiermee bedoeld ‘alle van nature in Nederland
voorkomende soorten vogels’ zoals in de Natuurbeschermingswet 2017 verwoord (art. 3.1-3.4).

1.1.2 Subdoelstellingen
De drie subdoelstellingen van de Vogelwacht Delft zijn als neven-of onderdoel in artikel 2.2 als volgt
verwoord:
1. de instandhouding van een zo groot en gevarieerd mogelijk aantal voor vogels geschikte
terreinen, die tevens ecologisch verantwoord dienen te zijn en wel zodanig dat de vogelstand
slechts afhankelijk is van niet door menselijk toedoen veroorzaakte milieuveranderingen in
en om Delft.
2. de bevordering van een met het voorgaande samenhangende optimale kwaliteit van de
natuur in het algemeen in het vorenbedoelde gebied.
3. het verkrijgen van een optimaal respect bij de mens, voor de natuur en in het bijzonder voor
de vogels.
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Deze subdoelstellingen gaan verder dan alleen de vogels, en richten zich dus ook op de leefomgeving
van vogels, de natuur in het algemeen. Dit sluit ook aan op de algemene zorgplicht voor alle in het wild
levende dieren en planten en hun directe leefomgeving zoals verwoord in de Natuurbeschermingswet
2017 (artikel 1.11 lid 1). Opvallend is dat de wet het heeft over een zorgplicht die geldt voor ‘een ieder’.
Dit geldt dus in principe voor elke Nederlander.

1.1.3 Directe en indirecte beschermingsactiviteiten
De Vogelwacht tracht de bovengenoemde hoofd- en subdoelstellingen te bereiken langs de volgende
wegen en met de volgende middelen (art. 3 van de Statuten).
1. Directe beschermingsactiviteiten, zoals:
a. Het aanleggen en in standhouden van vogeltuinen, vogelreservaten en dergelijke;
b. Het verschaffen van veilige nestgelegenheid voor broedvogels in parken en andere
natuurgebieden onder meer door middel van kunstmatige nestgelegenheden en door
toezicht en bewaking door vogelwachters.
2. Indirecte beschermingsactiviteiten, zoals:
a. Bemoeiingen (adviezen, verzoeken, bezwaarschriften) bij overheden en andere instanties,
rechtspersonen, particulieren, et cetera inzake vogelbescherming, milieu-inrichting en –
beheer, planologische ontwerpen, jacht- en vogelwet, het bestrijden van onwettige
praktijken met betrekking tot de vogelstand.
b. Het stimuleren, het mede-uitvoeren of het zelf uitvoeren van studie en/of
onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld het inventariseren van gebieden, het ringen van vogels)
ter ondersteuning van het beleid.
c. Het nastreven van een goede samenwerking die voor dit alles vereist is met gelijkgerichte
organisaties, alsmede het ondersteunen van door deze organisaties ondernomen
activiteiten.
d. Het geven van informatie en voorlichting in brede kring, onder andere via pers, via een eigen
periodiek, via een eigen jaarverslag, via periodieken in samenwerking met anderen, via
excursies, lezingen, films, tentoonstellingen, eigen bibliotheek, eigen informatiecentrum, via
de verenigingswebsite en een elektronische nieuwsbrief.
e. Het activeren van de jeugd tot medewerking aan de vogelbescherming en de vogelstudie.
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1.2 Doelgroep
De doelgroep van de Vogelwacht is de bevolking van Delft en omliggende gemeenten, in alle
geledingen en zonder enig onderscheid.

1.3 Invulling activiteiten anno 2021
De Vogelwacht kent een vaste kern van vrijwilligers die zich inzet om bovengenoemde activiteiten ten
uitvoer te brengen. Hieronder zullen kort per beschermingsactiviteit de concrete werkzaamheden en
activiteiten worden omschreven, die op het ogenblik worden uitgevoerd en waaraan invulling gegeven
wordt. Hieruit zal ook duidelijk worden aan welke activiteiten we de komende jaren wat meer
aandacht aan willen schenken. Daarvoor gelden wel twee voorwaarden: dat de goed lopende
activiteiten hier niet onder lijden en dat er nieuwe vrijwilligers gevonden worden die hierbij willen
helpen.
1.a Aanleggen en in standhouden van vogeltuinen, vogelreservaten en dergelijke
 Onderhoud van het Vogeleiland, naast het Delftse Arboretum-Heempark gelegen en sinds enkele
jaren broedgebied van o.a. Blauwe Reiger en Lepelaar. Onderhoud vindt plaats in samenwerking
met de kinderen van de Delftse Natuurwacht. Het betreft het verwijderen van opslag van
voornamelijk Riet en Groot Hoefblad, het begaanbaar houden van het pad en het onderhouden van
de aanwezige nestgelegenheden;
 Onderhoud van de twee oeverzwaluwwanden die in 2019 door of in samenwerking met de
Vogelwacht zijn gerealiseerd, te weten die aan de Korftlaan in Delft en in het dijklichaam van de A4.
Voor deze laatste is in 2019 een beheersovereenkomst met Rijkswaterstaat afgesloten.
Veel vogel- en natuurgebieden in Delft en omgeving worden onderhouden door organisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Delft,
waarmee we als Vogelwacht goede contacten onderhouden. Met Staatsbosbeheer, de
beheerseenheid Hof van Delfland, is er regelmatig overleg.
1.b zorg dragen voor veilige nestgelegenheid voor broedvogels d.m.v. kunstmatige nestgelegenheden en
door toezicht en bewaking door vogelwachters
Voor het eerste deel dragen voornamelijk de werkgroepen Roofvogels & Uilen en Nestkasten zorg. Er
hangen aan de west en oostkant van Delft meer dan 220 nestkasten voor voornamelijk Kool- en
Pimpelmees. Daarnaast hangen er spreeuwennestkasten op golfterreinen rond Delft.
In mei 2020 is er een huiszwaluwtil geplaatst in de gemeente Rijswijk (wijk Rijswijk-Buiten) om de daar
gevestigde kolonie te ondersteunen.
Rond Delft en in Midden-Delfland hangen op diverse (buiten) plaatsen nestkasten voor Kerk-, Steenen Bosuil, die door de Vogelwacht en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland worden gemonitord en
onderhouden.
Daarnaast is de Slechtvalkennestkast op de TU-Delft al jaren succesvol (initiatief van KNNV Delfland /
Natuurlijk Delfland).
Voor Scholeksters die broeden op platte daken binnen de bebouwde kom worden, waar mogelijk
voorzieningen getroffen om jonge vogels te beschermen.
Voor de Lepelaars die sinds enkele jaren broeden op het Vogeleiland (zie boven) zijn recent
kunstnesten van metaalgaas en gevlochten wilgentenen gefabriceerd in samenwerking met de Delftse
Natuurwacht. Ze worden door de werkgroep Nestkasten naast de andere, natuurlijke nesten in de
bomen gehangen.
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Ook worden op waterrijke plekken nestvlotjes en drijvende broedeilanden voor onder andere de
Visdief geplaatst en onderhouden. Dit in samenwerking met de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, de
vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP) en in overleg met het
Hoogheemraadschap Delfland.
De vrijwilligers die zich met de nestkasten en nestbescherming bezig houden, houden impliciet toezicht
op deze nesten. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de nestplaatsen voor Gierzwaluw, Huiszwaluw en
Boerenzwaluw, die gemonitord worden in de stad als ook in het buitengebied.
2.a adviezen aan overheden e.d. ter bescherming van vogels
Al vele jaren is de Vogelwacht betrokken bij het Platform Groen van de gemeente Delft. Het platform
bestaat uit natuurverenigingen uit Delft, naast de Vogelwacht onder meer het IVN, KNNV/Natuurlijk
Delfland en de Heemparkcommissie. Hierin worden enerzijds groene plannen van de gemeente Delft
voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de natuurverenigingen ter commentaar. Anderzijds
kunnen ook de natuurverenigingen met ideeën komen die de gemeente zou moeten of zou kunnen
oppakken. Ook praktische zaken zoals het maaibeleid, onderhoud van bosplantsoenen, etc. komen
hier aan bod.
De Vogelwacht is ook lid van het Platform “Groen in Rijswijk” waar diverse vrijwilligers geregeld samen
komen om groene ideeën te verwezenlijken. Hier is sinds kort structureel overleg met de gemeente
Rijswijk op diverse niveaus, o.a. met de stadsecoloog.
Met de gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt er geen structureel overleg plaats via een platform, maar
is er vaak overleg naar aanleiding van concrete problemen die spelen of kansen die zich voordoen. Er
zijn echter nauwe contacten met de vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP), die
regelmatig overleg voert met deze gemeente.
Verder is de Vogelwacht betrokken bij andere, lokale en regionale initiatieven en
belangenorganisaties. Zo is ze betrokken bij de Buytenhouttafel om een visie op te stellen voor groene
gebied dat grenst aan Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. Ook is de Vogelwacht in de zijlijn
betrokken bij de Vrienden van Biesland die zich onder meer inzet voor de flora en fauna in en rond de
Bieslandse Polder.
Ten slotte zijn we (samen met 39 andere natuurorganisaties) partner van de Natuur- en
Milieufederatie Zuid-Holland. Deze federatie is kritisch ten aanzien van het faunabeheer van de
provincie Zuid-Holland en komt op voor het behoud van natuur en landschap.
Naast het ondersteunen van bijvoorbeeld bovengenoemde Natuur en Milieufederatie bij
bezwaarschriften en zienswijzen, heeft de Vogelwacht uiteraard ook de mogelijkheid om zelfstandig,
op eigen initiatief adviezen en zienswijzen in te dienen ten aanzien van gemeentelijke inrichtings- en
beheersplannen en planologische ontwerpen. Zijn we van mening dat er zich onwettige praktijken
voordoen met betrekking tot de vogelstand (overtreding van de Natuurbeschermingswet) dan zullen
we niet nalaten om bezwaarschriften in te dienen of het geldend gezag in te roepen.

2.b studie en/of onderzoeksactiviteiten
De Vogelwacht is sinds jaar en dag actief met het inventariseren van broedvogels in en rond Delft. Veel
leden vinden dit nuttig en interessant vrijwilligers werk omdat dit het dichtst bij het ‘vogelen’ komt.
Sommige gebieden worden al tientallen jaren geteld. Het tellen gaat veelal volgens de BMP methode
van SOVON. De broedvogelinventarisaties worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de

Beleidsplan 2021 -2023 - Vogelwacht Delft en Omstreken – december 2020 – Definitieve versie Bestuur

7

Vogelwacht. De resultaten van deze tellingen worden zonder uitzondering doorgegeven aan SOVON,
en leveren op deze manier een bijdrage aan het monitoren van de vogelstand in geheel Nederland.
Verder wordt er samengewerkt met gecertificeerde ringers die, onder auspiciën van het NIOO
Vogeltrekstation, vogels van een ring mogen voorzien. Zo worden de oeverzwaluwen uit kolonies rond
Delft, uilen en roofvogels jaarlijks zo veel mogelijk geringd.
De Vogelwacht brengt samen met de gemeente Delft op gezette tijden een verslag uit van alle
broedvogels binnen de gemeente Delft. Dit broedvogelverslag is in 2013 uitgebracht en zal wederom
in 2021 worden uitgebracht.
2.c samenwerking en ondersteuning gelijkgerichte (vrijwilligers) organisaties
Hieronder valt de samenwerking met natuurorganisaties in en rond Delft.
Dit zijn:
- IVN Delft;
- KNNV Delfland / Natuurlijk Delfland;
- De Delftse Natuurwacht;
- Vogelwerkgroep Midden-Delfland;
- Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker (NMP);
De samenwerking neemt verschillende vormen aan zoals gezamenlijk lezingen organiseren,
broedvogelinventarisatie, natuuronderhoud en natuurinrichtingsprojecten uitvoeren en – waar nodig
en mogelijk - bezwaar maken tegen vogel-/natuuronvriendelijke maatregelen.
2.d geven van informatie en voorlichting
 Pers: op gezette tijden wordt de lokale pers gezocht om aandacht te vragen voor activiteiten
van de Vogelwacht of de Vogelbescherming. Er is een lijst met contacten van de lokale pers.
 Voorlichting/Lezingen: Regelmatig wordt leden van de Vogelwacht gevraagd om voorlichting
te geven, bijvoorbeeld aan scholen, andere verenigingen of anderszins. Daarnaast wordt er
samen met twee Delftse Natuurorganisaties elk jaar een vast aantal lezingen in Delft
georganiseerd.
 Excursies: Elk jaar staan er meer dan 20 vogelexcursies op het programma van de Vogelwacht.
Dit is een omvangrijk en gevarieerd programma, zowel dichtbij Delft als verder weg worden
natuurgebieden bezocht.
 Cursussen: In beginsel wordt er elk jaar een voorjaars- en een najaarscursus Vogelherkenning
door de Vogelwacht georganiseerd van ieder vier avonden. Op deze cursussen komen altijd
veel nieuwe leden af. Incidenteel wordt er ook wel een BMP cursus vogelinventarisatie
gegeven.
 Jaarverslag / periodiek: Elk jaar brengt de Vogelwacht een eigen periodiek uit genaamd
“Vogelstreken”. In het verleden waren dit er vier maar momenteel zijn dat er twee per jaar,
die echter wel geheel in kleur zijn uitgevoerd. In het voorjaar komt een speciale versie inclusief
jaarverslag uit.
 Tentoonstellingen: de Vogelwacht heeft geen eigen tentoonstellingsruimte. In samenwerking
met andere organisaties, of alleen worden er op gezette tijden wel tentoonstellingen
georganiseerd in bijvoorbeeld het Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft.
 Bibliotheek: de Vogelwacht beschikt niet over een eigen bibliotheek. Er is wel een leesmap die
rondgaat bij een aantal leden.
 Informatiecentrum: De Vogelwacht beschikt niet over een eigen informatiecentrum.
Inmiddels heeft in virtuele zin de website van de Vogelwacht deze rol ingevuld. Daarnaast zijn
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vrijwilligers van de Vogelwacht werkzaam bij de balie van het Duurzaamheidscentrum de
Papaver in Delft;
Verenigingswebsite: de Vogelwacht Delft heeft een eigen website: www.vogelwachtdelft.nl
met veel informatie over alle activiteiten, nieuwsitems, waarnemingen, verenigingsinformatie,
e.d.
Nieuwsbrief: vier keer per jaar, of zo veel vaker als nodig en er nieuwswaarde is, komt er een
(elektronische) Vogelwacht nieuwsbrief uit met actuele artikelen en nieuwsfeiten.

2.e activeren van de jeugd tot vogelbescherming en vogelstudie
In eerste instantie betreft dit de samenwerking met de Delftse Natuurwacht, die leuke en leerzame
activiteiten over natuur en milieu organiseert voor kinderen van 8 tot 18 jaar.
Daarnaast worden er op verzoek, voor scholen lezingen en activiteiten (excursies) georganiseerd.
Mogelijk kunnen in de toekomst op eigen initiatief van de Vogelwacht meer activiteiten voor de jeugd
worden georganiseerd.
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2. Doelstellingen 2021 - 2023
Uiteraard geldt dat we de activiteiten willen vasthouden die in de afgelopen jaren in gang zijn gezet,
zijn uitgebouwd en goed lopen zoals in § 2.3 is omschreven. Van belang is dan ook de vrijwilligers die
hierbij betrokken zijn niet nog meer te belasten.

2.1

Meer betrokkenheid van leden en werven van vrijwilligers

Om de lopende activiteiten goed te kunnen continueren is het in elk geval van belang de vaste kern
van vrijwilligers uit te breiden. Enerzijds om het natuurlijke verloop van vrijwilligers betrokken bij de
huidige activiteiten te kunnen opvangen dan wel huidige vrijwilligers te ontlasten. Anderzijds willen
we ook een aantal activiteiten toevoegen dat de afgelopen jaren onderbelicht is geweest.
Om meer vrijwilligers aan te trekken zullen de volgende acties worden ondernomen:
 Het organiseren van een vrijwilligers-dag/-avond voor alle betrokken vrijwilligers van de
Vogelwacht. Dit om hen te bedanken voor wat ze voor de vereniging doen, te motiveren en
enthousiasmeren om dit te blijven doen en zelf anderen aan te moedigen als vrijwilliger mee
toe doen;
 Het plaatsen van oproepen voor meer vrijwilligers voor bepaalde taken / functies in de
Vogelstreken / op de website / in de elektronische Nieuwsbrief;
 Deelnemers aan excursies en/of cursussen of anderszins bekenden persoonlijk aan te spreken
voor een taak die bij hen zou passen.

2.2

ANBI-status Vogelwacht

Het verkrijgen van de status als van Algemeen Nut Beogende Instelling geeft (aspirant) leden de
mogelijkheid om belastingvoordeel te behalen bij het doen van financiële donaties. Hiervoor waren
twee belangrijke acties vereist: een statutenwijziging na goedkeuring door de ALV en het opstellen en
publiceren van een beleidsplan. Het bestuur zal vervolgens bij de Belastingdienst een aanvraag tot
ANBI-status doen. In november 2019 is de benodigde wijziging van de statuten door de notaris
vastgelegd.
Actie
Verkrijgen ANBI-Status

2.3

Activiteit(en)
Statuten wijziging
Opstellen en vaststellen Beleidsplan
door Bestuur en Leden
Aanvraag Belastingdienst

Realisatie
2019
2021

Wie
Bestuur
Bestuur

2021

Bestuur

Activiteiten verder uitbouwen en invulling geven

Onder doel-activiteit 1.a - Aanleggen en in standhouden van vogeltuinen, vogelreservaten en dergelijke
- willen we elk jaar 1 of 2 projecten uitvoeren, die duurzaam een of meerdere vogelsoorten zullen gaan
beschermen. In 2019 zijn maar liefst (ook in samenwerking met andere organisaties) drie
oeverzwaluwwanden aangelegd in en rond Delft. In 2020 is het plan om een Huiszwaluwtil in Rijswijk
en een vogelvriendelijke akker in de Zuidpolder reeds gerealiseerd. Voor 2021 – 2023 zullen nog
concrete projecten en plannen worden bepaald en uitgewerkt.
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Actie
Realisatie
vogelvriendelijke
projecten

Activiteit(en)
Realisatie
Huiszwaluwtil Rijswijk 2020
buiten
Vogelakker
Groene 2020/21
Keijzer,
Zuid-polder
Pijnacker
Diverse
nestkastprojecten

2020-2023

Wie
Vogelwacht i.s.m. gemeenten
Rijswijk,
bewoners
voor
onderhoud
Vogelwacht
i.s.m.
NMP
Pijnacker, Staatsbosbeheer,
Groene Motor, vrijwilligers
voor onderhoud
Vogelwacht
organisaties

i.s.m.

diverse

Onder doel-activiteit 1.b - verzorgen nestgelegenheid voor broedvogels – willen we graag het aantal
vrijwilligers dat de nestengelegenheden onderhoud, uitbreiden. Er is veel behoefte aan extra
nestgelegenheden voor onder meer de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Ook zijn er
de afgelopen tijd veel nestkasten opgehangen bij een aantal golfverenigingen voor spreeuwen die de
green vrij houden van emelten. Zoals al aangegeven zijn er ook voor veel andere vogels specifieke
nestgelegenheden gemaakt en geplaatst. Deze moeten allemaal onderhouden worden. Een goed
inzicht welke nestgelegenheden we hebben geïnstalleerd en beheren is van belang om de juiste
vrijwilligers te kunnen zoeken.
Actie
Nestgelegenheid
vogels

Activiteit(en)
Realisatie
Inzicht
in
alle 2021
nestgelegenheden
waar Vogelwacht een
verantwoordelijkheid
heeft
Aantrekken van meer 2020/21
vrijwilligers
voor
onderhoud

Wie
Werkgroep
gelegenheden

Nestkasten/-

Vogelwacht
Bestuur
en
werkgroep
nestkasten/gelegenheden

Onder doel-activiteit 2.a - adviezen aan overheden e.d. ter bescherming van vogels - willen we meer
contact met gemeentelijke instellingen, naast het vaste contact met de stadsecologen. Dit kunnen zijn
politiek verantwoordelijken, maar ook uitvoerende instanties. Doel is een meer ecologisch beheer van
de natuur in de stad. Maar ook om invloed te kunnen uitoefenen op meer natuurinclusief bouwen bij
nieuwbouwplannen en -projecten (bv nieuwbouwprojecten Rijswijk Buiten en Schie-oevers te Delft).
De vertegenwoordiging van de Vogelwacht bij de groene overleggen in de gemeente Delft en Rijswijk
moet bestendigd worden.
Verder de voortzetting van het kritisch volgen van lokale en regionale plannen die de vogelstand of het
natuurbeheer raken, en daar bijdragen aan leveren (in de vorm van inspraak, bezwaarschriften e.d.)
Actie
Activiteit(en)
Realisatie
Adviezen
aan Uitbouwen netwerk 2020-2021
overheden e.d. ter gemeentelijke
bescherming
van diensten
vogels

Wie
Vogelwacht Bestuur i.s.m.
andere natuurorganisaties en
eigen leden – inventarisatie
wie in welke netwerken actief
is nuttig.
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Bevorderen
2020-2023
ecologische
beheer
groene natuur in en
rond de stad
Natuurinclusief
2020-2023
bouwen bevorderen
kritisch volgen van 2020-2023
lokale en regionale
plannen
die
de
vogelstand of het
natuurbeheer raken,
en daar bijdragen aan
leveren (in de vorm
van
inspraak,
bezwaarschriften e.d.)

Vogelwacht Bestuur

Vogelwacht Bestuur
Vogelwacht Bestuur

Voor wat betreft de beschermingsactiviteiten 2.b - studie en/of onderzoeksactiviteiten - en 2.c samenwerking en ondersteuning gelijkgerichte organisaties – vinden er al veel activiteiten plaats en
hoeven er voor de komende periode weinig zaken toegevoegd te worden. Wel vermeld kan nog
worden het verschijnen van het Broedvogelverslag van Delft.
Ook binnen activiteit 2.d - geven van informatie en voorlichting – worden al heel veel activiteiten
ondernomen sinds jaar en dag. Toch kunnen we als Vogelwacht Delft nog meer de publiciteit zoeken.
Veel mooie activiteiten en resultaten, waar veel inwoners van Delft van genieten, worden nog
onderbelicht. Het communicatieplan dat enkele jaren geleden is gemaakt zal daartoe worden
geactualiseerd. Als gevolg daarvan zullen er o.a. meer persberichten worden uitgegeven. Hopelijk kan
door nieuwe vrijwilligers de PR en Communicatie een ‘boost’ worden gegeven.
Actie
Activiteit(en)
Realisatie
Geven van informatie Activeren
PR
en 2020-2021
en voorlichting
Communicatie
werkgroep
Update
van
het 2020-2021
communicatieplan
Aandacht vragen voor 2020-2023
mooie
resultaten
d.m.v. persberichten /
artikelen.

Wie
Vogelwacht Bestuur

Vogelwacht
Bestuur
Werkgroep
PR
Communicatie
Vogelwacht
Bestuur
Werkgroep
PR
Communicatie

en
en
&
en

Ten aanzien van activiteit 2.e - activeren van de jeugd tot vogelbescherming en vogelstudie – is voorzien
om samen met bijvoorbeeld Duurzaamheidscentrum de Papaver meer voorlichting (inclusief korte
excursies) over vogels aan kinderen op scholen te geven, en de samenwerking met de Delftse
Natuurwacht te bestendigen.
Actie
Activeren van de jeugd
tot vogelbescherming
en vogelstudie

Activiteit(en)
Realisatie
Geven van voorlichting 2021-2023
(inclusief
korte
excursies) op scholen.

Wie
Vogelwacht
Werkgroep
Communicatie
werkgroepen
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Bestuur,
en
andere
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Continueren
2020-2023
samenwerking
met
Delftse Natuurwacht

Werkgroep
PR
en
Communicatie en Nestkasten/gelegenheden
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3. Bestuur van de vereniging
Het bestuur bestaat per 2021 uit de volgende 6 personen:
Voorzitter: Pieter Aaldring
Secretaris: Hans Zweekhorst
Penningmeester: Henk Brassinga
Algemene Leden: Evelien van Beek, Herco Christerus, Gerard Dumaij
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan gemaakte
onkosten (bijvoorbeeld kopieerkosten) ten behoeve van de vereniging. Ook ontvangen zij geen
vergoeding voor reis- en verblijfskosten voor het bijwonen van vergaderingen, etc.
Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor een gezonde financiële situatie. De penningmeester
is belast met het beheer van de financiële middelen (artikel 10 van de statuten).
Uitgaven met een eenmalig karakter buiten de begroting van meer dan 100 euro worden in de praktijk
door het bestuur vooraf goedgekeurd. Uitgaven die zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting kunnen
door de penningmeester zonder ruggenspraak worden gedaan, maar wel in overleg met de overige
bestuursleden.
Zowel de penningmeester als de secretaris zijn bevoegd tot financiële transacties, in de praktijk
worden deze altijd door de penningmeester gedaan.
De begroting wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd.
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4. Begroting en financiële ruimte periode beleidsplan
Onderstaand is de (geschatte) begroting voor de periode 2020 t/m 2022 weergegeven.
Rekening
Inkomsten
Contributies
Giften, donaties
Cursussen
Rente
Totaal inkomsten
Uitgaven
Publicaties
Cursussen
Zaalhuur
Lezingen
Administratie
Apparatuur
Afschrijving
apparatuur
Verzekeringen
Diversen
Saldo
Totaal uitgaven

2020

2021

2022

€ 5.500
€ 500
€ 500
€ 50
€ 6.550

€ 5.500
€ 500
€ 500
€ 50
€ 6.550

€ 5.500
€ 500
€ 500
€ 50
€ 6.550

€ 4.000
€ 350
€ 500
€ 500
€ 350
€ 200
€ 50

€ 4.000
€ 350
€ 500
€ 500
€ 350
€ 200
€ 100

€ 4.000
€ 350
€ 500
€ 500
€ 350
€ 200
€150

€ 300
€ 200
€ 100
€ 6.550

€ 300
€ 200
€ 50
€ 6.550

€ 300
€ 200
€0
€ 6.550
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5. Financiële kentallen
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31-12-2019 euro 37.638,01
Werving van gelden
De vereniging werft haar gelden voornamelijk uit de heffing van contributies aan de leden, inkomsten
uit het geven van vogelkennis cursussen en beheer en monitoringactiviteiten voor bijvoorbeeld
Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap Delfland. Het vermogen wordt beheerd via
bankrekeningen bij de ING- en de ASN bank.
Het vermogen wordt besteed aan projecten die in overeenstemming met het doel zijn, zoals:
1. Uitgeven tweemaal per jaar van een periodiek waarin opgenomen de ondernomen en
toekomstige activiteiten, de resultaten van vogeltellingen, etc.
2. Het onderhouden en uitbouwen van een website (www.vogelwachtdelft.nl).
3. Het regelmatig verspreiden van een elektronische nieuwsbrief.
4. Het geven van vogelcursussen voor beginners en gevorderden.
5. Aanleg en het onderhoud van broedgelegenheden (bijv. een oeverzwaluwwand, de plaatsing
van nestkasten).
6. Geven van excursies en de aanschaf van apparatuur ten behoeve daarvan (verrekijkers en
statieven).
7. De aanschaf van apparatuur voor het mogelijk maken van de uitgave genoemd onder 1.
8. Zaalhuur voor het beleggen van vergaderingen en geven van cursussen.
9. Het organiseren van lezingen, in samenwerking met andere natuurverenigingen in en rondom
Delft.
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