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In	  het	  vorige	  jaarverslag	  gaf	  ik	  aan	  te	  stoppen	  als	  coördinator.	  Na	  overleg	  binnen	  de	  werkgroep	  en	  de	  
toezegging	  van	  de	  leden	  dat	  zij	  zelf	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  het	  na-‐pauze	  programma,	  heb	  ik	  er	  
alsnog	  een	  jaartje	  aan	  vastgeknoopt.	  

Ook	  dit	  jaar	  werden	  (worden)	  er	  in	  het	  winterseizoen	  weer	  iedere	  eerste	  dinsdag	  van	  de	  maand	  
bijeenkomsten	  gehouden	  in	  de	  Klincke.	  De	  opkomst	  is	  zeer	  stabiel	  met	  gemiddeld	  ca.	  18	  leden. 
Henk	  Zuhmkehr	  is	  al	  vele	  jaren	  onze	  trouwe	  notulist	  en	  als	  hij	  afwezig	  was,	  nam	  Henk	  Bergsma	  dit	  
van	  hem	  over.	  

De	  avonden	  kennen	  alle	  eenzelfde	  patroon:	  eerst	  een	  vergaderdeel,	  daarna	  een	  lezing	  of	  anderszins. 
Een	  divers	  programma,	  zoals	  Machiel	  de	  Vos	  met	  een	  verslag	  van	  zijn	  reis	  door	  Oman,	  Wolter	  
Engelsman	  met	  (echte!)	  dia’s	  over	  een	  Schotland-‐vogelreis,	  Joachim	  van	  der	  Valk	  en	  Ton	  Bode	  met	  
een	  uitgebreide	  uitleg	  over	  het	  gebruik	  van	  waarneming.nl	  etc.	   
Dit	  jaar	  is	  veel	  aandacht	  besteed	  en	  discussie	  gevoerd	  over	  het	  al	  dan	  niet	  verstoren	  van	  
roekennesten	  in	  Steenwijk. 
Ook	  de	  voorjaarsexcursies	  zijn	  weer	  georganiseerd;	  dit	  tweede	  jaar	  kende	  helaas	  een	  lagere	  opkomst	  
dan	  het	  eerste.	  Vooral	  Theo	  van	  de	  Graaf	  vervult	  hierin	  een	  	  voortrekkersrol.	  We	  gaan	  er	  ook	  volgend	  
jaar	  weer	  mee	  door.	  	  Zelfs	  zijn	  nu	  excursies	  gepland	  voor	  komende	  winterperiode,	  waarbij	  we	  gaan	  
experimenteren	  om	  deze	  op	  doordeweekse	  dagen	  te	  houden. 
Eén	  excursie	  zal	  worden	  opengesteld	  voor	  alle	  KNNV	  en	  IVN	  leden	  van	  onze	  afdeling.	  

Henk	  Bergsma	  en	  Piet	  Hein	  Klip	  hebben	  weer	  een	  vroege	  vogelzangexcursie	  in	  Ramswoerthe	  
georganiseerd	  \jdens	  de	  Na\onale	  Vogelweek	  en	  Johan	  Hartemink	  hee]	  de	  bemensing	  van	  de	  Auken	  
\jdens	  de	  zondagen	  in	  mei	  en	  juni,	  plus	  extra	  versterking	  	  \jdens	  genoemde	  Vogelweek,	  
georganiseerd.	  

Helaas	  mislukte	  het	  meedoen	  met	  eurobirdwatch.	  Uiteindelijk	  stond	  Joachim	  in	  zijn	  eentje	  te	  tellen	  
en	  reed	  ondergetekende	  doelloos	  in	  de	  telomgeving	  	  rond	  in	  zijn	  campertje.	  

Mar\nus	  is	  gestopt	  met	  het	  onderhoud	  van	  `onze`	  zwaluwenwand,	  maar	  dit	  is	  overgenomen	  door	  
Klaas	  Hoekstra.	  	  Helaas	  broeden	  er	  al	  enkele	  jaren	  geen	  zwaluwen	  meer	  op	  deze	  plek.	  Wel	  wordt	  er	  
regelma\g	  een	  ijsvogel	  waargenomen.	  

Hoewel	  de	  leden	  grijzer	  en	  grijzer	  worden	  en	  er	  mensen	  niet	  meer	  kunnen	  komen	  vanwege	  hun	  
lee]ijd	  of	  lichamelijke	  ongemakken,	  gaan	  we	  gewoon	  door	  met	  onze	  bijeenkomsten.	  

Daarnaast	  hebben	  veel	  werkgroepsleden	  nog	  steeds	  hun	  eigen	  onderzoeks/	  en	  telprojecten. 
Ik	  bedank	  hierbij	  alle	  leden	  die	  hun	  bijdrage	  leverden	  aan	  het	  slagen	  van	  onze	  ac\viteiten.	  

Thijs	  Krösschell.


