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NAAM VAN DE INSTELLING/ RSIN
Vogelwerkgroep Den Helder eo is een rechtspersoon en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 40635989. Ook is de VWG een Algemeen Nut Beoogde
Instelling en per 01-01-2008 door de Belastingdienst als zodanig gekwalificeerd onder de
naam ‘VERENIGING VOGELWERKGROEP DEN HELDER EN OMSTREKEN’
dossiernummer 22 933 RSIN 814760442. Adres Secretariaat: Binnenhaven 131, 1781BP te
Den Helder
DOELSTELLING
VWG Den Helder e.o. stelt zich ten doel de aandacht en interesse voor de natuur,
landschap en in het bijzonder voor de in het wild levende vogels, bij een zo groot
mogelijk publiek te bevorderen; De kennis over de bovengenoemde vogels bij de leden
te vergroten; Een bijdrage te leveren aan de vogelstudie en de natuurbescherming in
het algemeen; Het verzamelen van de gegevens in een archief; Al wat met één en
ander in de ruimste zin verband houdt.
UITVOERING
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van excursies en
contactavonden; Het stimuleren tot deelname aan veldactiviteiten op velerlei terrein;
Het stimuleren van digitale opgave van waarnemingen aan een centraal punt; Het
bevorderen van het maken van kunstmatige nestgelegenheid voor vogels; en het
uitgeven van een orgaan.
WERKGROEPEN
De Werkgroepleiders zijn de spin in het web. Zij regelen samen met de
werkgroepleden hun activiteiten. Deze werkgroepen staan op de website en in de
Steenloper en de werkgroepleiders doen jaarlijks verslag op de Algemene
Ledenvergadering en in de Steenloper.
WIJZE VAN VERWERVING VAN INKOMSTEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en
donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen, fondsen en andere toevallige baten.
Leden (op de leden van verdienste/ dragers van de zilveren veer na) betalen
contributie. De minimum contributie = € 14,-. per jaar (65+ & studerenden € 12,-.),
meer mag altijd. Daarnaast wordt er entreegeld gevraagd bij lezingen. Ook maken we
voor onze natuurprojecten aanspraak op verschillende fondsen die door verschillende
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instanties ter beschikking worden gesteld voor natuurbescherming. In de jaarlijkse
Ledenvergadering vermelden de Werkgroepleiders welke activiteiten zij gaan
ontplooien en hoeveel geld zij daarvoor nodig denken te hebben. Ook kunnen nietwerkgroep gebonden activiteiten worden ingebracht in de Ledenvergadering.
Zogenaamd ‘geoormerkt geld’ is verkregen van speciale fondsen waardoor deze niet
vrij besteedbaar zijn.
BEHEER/ BESTEDING VERMOGEN
Het beheer vindt plaats door de Penningmeester, welke nauwkeurig de gelden
bijhoudt en verantwoordt. Hierop wordt jaarlijks gecontroleerd door twee
Kascontrolecommissieleden. De verantwoording vindt ook plaats door de
Werkgroepleiders in de Algemene Leden Vergadering.
BELONINGSBELEID
De Bestuursleden kunnen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten.
VERENIGINGSBLAD
‘De Steenloper’ is het verenigingsblad van VWG Den Helder e.o. en is geregistreerd
onder Koninklijk bibliotheek nummer ISSN 1568-9832. Het verschijnt 4 x per jaar en
wordt gratis toegezonden aan de leden. Daarnaast is er een digitale versie van
beschikbaar. In de Steenloper wordt onder andere aangegeven welke activiteiten
gepland zijn voor het komende jaar, evenals op de Facebook pagina, en zie voor het
werkgebied de kaart op het achterblad van de Steenloper en beslaat de gemeenten
Anna Paulowna, Callantsoog en Den Helder.
JAARVERSLAG
Jaarlijks wordt in het jaarverslag voor bovenstaande activiteiten aangegeven welke
activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd.
KOMENDE JAREN
Er zijn een aantal onderwerpen waarop voor de komende vijf jaar meer aandacht zal
worden besteedt, te weten:
•
•
•
•
•
•
•

Bevorderen samenwerking met andere natuurclubs, zoals bijvoorbeeld Landschap Noord
Holland, Stichting Werkgroep Vrijwillig Landschapbeheer Den Helder en organisaties als de
Helderse Vallei.
Ledenwerving bevorderen via workshops, excursies en folders.
Meer berichten in de media zoals kranten en het zwaartepunt leggen bij het bezig zijn in de
natuur en iets overhebben voor je leefomgeving.
Kwartaalvogel in de Steenloper zetten.
Het beschermingswerk meer profileren op de website. Huidige activiteiten, projecten en
successen vermelden.
Een nieuwsbrief als een tussentijdse extra informatieplatform naast de Steenloper.
In het verenigingsblad links c.q. adressen vermelden van digitale kranten, nieuwsberichten en
clubbladen in relatie met vogels.

2

