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Agenda

Uitnodiging : Najaarsledenbijeenkomst op woensdag 31 oktober 2012 in de
Kaardebol om 19.45 uur. Programma : lezing door Steven de Bie over “Trektellen in
Warnsveld en Falsterbo Zweden”.
Verder een aantal bestuurszaken, waaronder bestuursverkiezing van voorzitter en secretaris
en de verantwoording van de financiën.

Van het bestuur

Na een hollandse zomer met de waarneming van 1 Vale Gier bij Baak op 9 juli zijn, zijn na de
Gierzwaluwen nu ook de Boerenzwaluwen grotendeels alweer vertrokken. Kieviten
verzamelen zich. De activiteiten hebben niet stilgestaan.
Financiën.
In het verspreide jaarboek 2011 is verslag gedaan van de financiën over 2011. De
penningmeester zal waar nodig de financiën nader toelichten.
Bestuurssamenstelling.
De voorzittersfunktie is vacant. Ook Michiel van der Weide gaat stoppen als secretaris.
Het bestuur stelt voor als secretaris Remke van Rijswijk. Een voorzitter wordt nog gezocht.
Volgens de verenigingsvoorschriften kunnen tenminste drie leden eveneens een voordracht
opstellen voor een nieuw te benoemen bestuurder.
Vogelcursus voor gevordenen
Dit voorjaar is een Vogelcursus voor gevordenen gehouden. Een weekend op Ameland
hoorde erbij. De afsluiting van de cursus was in juni 2012.
Wintervogeltelling in maand januari 2013.
Voor het 8e jaar wordt het hele werkgebied geteld.
Doe mee en geef je op : www.vwg-zutphen.nl
Dijkverleggingen Voorsterklei een Cortenoever
De dijkverleggingen in Cortenoever en op de Voorsterklei gaan wel door.
Aan ons is medewerking gevraagd bij het mitigatieplan voor Steenuil (6 locaties )en Huismus
( 175 paar ). Foerageer- en broedgebied wordt aangetast. Er zijn mogelijkheden voor nieuwe
nesten, inrichting erven etc.
Frans Parmentier en anderen hebben ook in 2012 weer de weidevogels van de
Tichelbeeksewaard geinventariseerd.
Telescoop.
De excursiecommissie heeft de kijker onder haar beheer. Individuele leden kunnen de kijker
met de nodige voorzichtigheid gebruiken. De kosten bedragen € 2,00 per dag. De kijker is te
reserveren bij Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12 te Zutphen. ( telefoon : 06
10380170 of 0575-518760 ).

Gierzwaluwen onderzoek Zutphen.
Jeroen Voerknecht en anderen hebben in 2012 opnieuw een onderzoek gedaan naar
nestlocaties in Zutphen, nu inclusief Warnsveld. De resultaten zijn nog niet bekend.
Ring onderzoek Grauwe Gans.
Op 17 juni j.l. zijn aan de Vijver in Zutphen opnieuw 38 Grauwe Ganzen geringd met donker
groene hals-en pootbanden. Bij waarneming : geef de gegevens steeds door op
www.geese.org. Een artikel over de resultaten van 2010 en 2011 van Michiel van der Weide
staat in het jaarboek 2011 en op de website van de VWG.
Bezwaar afschieten Grauwe Ganzen.
De provincie Gelderland heeft deze zomer een door de Faunaeenheden Gelderland Oost en
Veluwe opgemaakt gebiedsplan IJsselwaarden goedgekeurd en de uitbreiding van de
ontheffingen voor het afschieten van overzomerende ganzen, 95% is Grauwe Gans. Van
Arnhem t/m Zutphen, Gorssel, Bronckhorst, Brummen en het stroomgebied Voorsterbeek.
Er zou in 2010 een schade zijn van € 53.243,-. De boeren krijgen die vergoed uit het
Faunafonds.De Vogelwerkgroep heeft bezwaar gemaakt tegen dit zinloze afschieten. De
effecten op de populatie op lange termijn zijn nihil. De Bezwarencommissie van de provincie
behandelt het bezwaar op 25 september a.s. in het Provinciehuis in Arnhem om 11.00 uur.
De zitting is openbaar. Iedereen is welkom.
2e sluis Eefde.
Dit voorjaar is de beslissing voor de plaats van de 2e sluis gevallen op de noordzijde. Precies
op de plaats waar de Roekenkolonie is.
Waterbroedvogels Zutphen
In 2011 is een onderzoek gedaan naar het broeden en de aanwezigheid van Knobbelzwanen
in de gehele gemeente Zutphen. Kijk in het jaarboek.
Jaar van de Klauwieren: Geef je waarnemingen door!
SOVON heeft het jaar 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Klauwieren. Zie ook
www.jaarvandeklauwieren.nl. Iedereen wordt gevraagd zijn/haar waarnemingen in te voeren
via de website waarneming.nl.
Jaarboek 2011
Het jaarboek over 2011 is medio juli j.l. verschenen en is verspreid onder de leden. Het is
weer de moeite waard van het lezen.
Oproep betalen contributie 2012
De penningmeester ( Frans Parmentier ) vraagt jullie de contributie groot € 15,00 (indien
nog niet betaald ), gaarne spoedig over te maken op postrekening 39.68.801 t.n.v. VWG
Zutphen e.o. te Zutphen.
Excursies.
De gelopen excursies waren weer een succes. Het uitgebreide programma voor de komende
tijd 2012/2013 (zie verder) is weer gereed met dank aan de excursiecommissie. Bij
voldoende belangstelling wordt eind september 2013 weer een trekvogelexcursie naar
Falsterbo Zweden georganiseerd. Info bij Steven de Bie.
Namens het bestuur Hans Grotenhuis.
Excursiecommissie
Zie bijgevoegd Excursieschema 2012/2013 en kijk op de website.
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9RRUORSLJExcursieschema 2012 / 2013

zaterdag
ochtend:
8 sept 2012

naar:

hopelijk te zien :

Oostvaardersplassen,
Lepelaarsplassen
(Almere)

5 t/m 7 okt 2012

Domburg,
Jeugdherberg
'Westhove'

aalscholver, brandgans, en
lepelaar, bruine kiekendief,
visarend, zeearend, bosruiter,
witgatje
rotganzen, smienten, pijlstaarten,
noordse stormvogel, parel- en
roodkeelduikers, jan-van-genten,
zwarte en grote zee-eenden, etc.

27 okt 2012

Tichelgaten/
Windesheim
Hoog Buurlo
landgoed Hackfort

17 nov 2012
23 febr 2013
in maart 2013

ijsvogels

Ntb Nt

8:30 u

plaats van vertrek:

vervoer/ verblijf:

organisator

IJsselpaviljoen

eigen auto's

Adri Mulder

trein/auto?
kosten: overnachting
incl. ontbijt en lakens €
55,- per 2 nachten;
daarbij komt nog reis,
fietshuur, 2x avondeten,
2x lunch.
Eigen auto's

Remke van Rijswijk
aanmelden svp tussen 20 aug. en
2 september 2012

b

IJsselpaviljoen

Johan Blanksma

9 u.
9 u.

IJsselpaviljoen
Eigen auto's
parkeerplaats Hackfort wandelen

Ans Houweling
Remke van Rijswijk

idem en meer wellicht

Ntb

Ntb

Fiets

Ans Houweling

6:30 u.

Ntb

wandelen

Ans Houweling

trein/volpension

Adri Mulder

26 apr tot 5 mei
2013

3/4 mei 2013

Big Day

wisent, bever, otter, roodmus,
waterrietzanger, zwarte ooievaar,
witwangstern, witvleugelstern,
citroenkwikstaart, kraanvogel,
poelsnip.
80 soorten

25 mei 2013

Korenburgerveen

grauwe klauwier, blauwborst

8 juni 2013
woensdagavond
19 juni 2013
vrijdagavond
31 mei 2013

Naardermeer
Gorsselse hei

rietvogels, purperreiger
houtsnip, nachtzwaluw

Kwartelkoninginventarisatie
Bronkhorst/ Zutphen
Falsterbö Zweden

kwartelkoning

sept/okt 2013

vertrek
tijd, voorlopig
8 u.

Zie ook: www.vwg-zutphen/exc/excursie_agenda.html

kruisbek, klapekster
Spechten

Uilen& roofvogels
excursie
landgoed Het Bocheler
(Leestensebroek)
Excursie Polen
Bialowieza

6 apr 2013

(versie jul 2012)

zangvogels

trekvogels

Ntb Nt

b

3 mei 19u.
tot
4 mei 19u.
8 u.

Ntb

Fiets

Remke van Rijswijk

Ijsselpaviljoen

Eigen auto's

Johan Blanksma

Ntb
21:30 u.

Ijsselpaviljoen
sluis in Eefde

Eigen auto's / boot
fietsen / lopen

Adri Mulder
Remke van Rijswijk

21:30 u.

onder nieuwe brug in
de Stokebrandsweerd

uiterwaardenfietstocht
tot uiterlijk 00.30 u

Remke van Rijswijk/ Michiel v.d.
Weide

Ntb

Ntb

Opgeven voor 1 maart 2013 bij
Steven de Bie

Ntb

Voorwaarden / regels:





Deelnemers moeten lid zijn van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Betaling kosten: contant voor vertrek aan gids / organisator. Die betaalt de degenen die hun auto beschikbaar stellen een redelijke km-vergoeding. Verder betalen we daarvan een attentie voor
externe gids en eventuele andere collectieve kosten (bootvervoer tijdens de excursie etc).
We reizen dus (zo nodig) met eigen auto's. Mocht er geld overblijven op het eind van het seizoen, dan wordt dit gestort in de kas van de vogelwerkgroep.
Aanmelding: uiterlijk tot 1 week voor vertrek bij de betreffende organisator van de excursie. Ca 2 weken voor vertrek krijg je een herinnering met eventuele nadere/ gewijzigde gegevens en
vertrektijden.

Wil je ook aangeven of je:



één of meer telescopen kunt meenemen.
je auto ter beschikking wilt stellen om anderen te laten meerijden?

Groeten van de excursiecommissie!
Johan, Remke & Ans.

