JAARVERSLAG 2018 VOGELWERKGROEP DEN HELDER EO
Goedenavond allemaal, op de 38e ALV van onze Vogelwerkgroep Den Helder eo.
Allereerst wil ik namens het Bestuur Windkracht 13 en De Eendracht bedanken voor het faciliteren en
ondersteunen van onze activiteiten en daarmee onze doelstellingen.
Windkracht 13 is de locatie geweest waar wij onze lezingen hebben mogen geven. Jacques Gregoire, Henk Post,
Landschap Noord Holland en Steven Wytema hebben ons weer wat wijzer gemaakt op vogelgebied.
Onze vogels die we proberen te ondersteunen door middel van de veldprojecten die we uitvoeren. Zo hebben
we de Vogel- en egeltuin, Levende heg, Oeverzwaluwwand, Gierzwaluwtil en de vele nestkasten die zijn
opgehangen in Den Helder.
We hebben ons ook ingezet voor groene parkeerplekken op het Breewaterplein, de N250haag bij MVKK, de
Spechtenboom in Nieuwe Den Helder, de Omgevingsvisie Julianadorp, een mogelijk Julianapark,
Huismushofjes, het Stadsvogelbosje in de Balistraat, nestgelegenheden in de Stationsstraat, Vogelvides op het
Prins Hendrik Kwartier, hagen in het Stadspark, nestkasten voor kerkuilen en torenvalken en voor Operatie
steenbreek.
Vele tellers hebben vogels geteld, zoals bijvoorbeeld de Zeetrektellers, MUStellers, SOVONtellers en
Watervogeltellers. Daarnaast zijn er weer vele vogels geringt.
Maar we hebben ons ook ingezet voor het Kinderzwerfboekstation.
We hebben een nieuwe website, www.vogelnieuwsnoordkop.nl, gezamenlijk met Vogelwerkgroep Tringa en
Niedorp.
Ook onze Facebook pagina mocht rekenen op veel bezoekers, vooral sinds Fred hier dagelijks een mooi stukje
op plaatst. Deze telt nu wel 156 volgers.
Er zijn een aantal excursies naar het Kennedypark, Texel en Balgzand geweest en het Najaarsweekend op
Schiermonnikoog is bezocht.
De kosten en inkomsten van de Werkgroep zijn opnieuw zeer nauwkeurig bijgehouden.
De Steenloper is vier keer uitgegeven, per jaargetijde een keer. Fred is teruggetreden als redacteur, maar zal
aan de zijlijn de nieuwe redacteur inwijden.
Helaas zijn drie van onze leden overleden in het jaar 2018. Co Bakker, Marion Berts en Martha Huberts. Zij
waren jarenlang actief in onze vereniging. We zullen ze missen.
Het Promotieteam heeft ons 6 keer vertegenwoordigd bij verschillende activiteiten. Na 25 jaar is hier een einde
aan gekomen, tenzij u zich geroepen voelt ons te vertegenwoordigen?
Het Bestuur is 3 keer bij elkaar geweest dit jaar.
We wensen jullie een leuk en leerzaam vogeljaar toe. Bedankt voor uw inzet en de fijne sfeer.

