Aan SVN
Onderwerp het voorstel Vogelatlas NH 2030
Beste mensen,
Na een oproep via de mail die verzonden is naar de leden van Tringa hebben zich maar heel weinig
tellers aangemeld. Voorlopig ziet het er naar uit dat het er te weinig zijn om mee te kunnen doen
aan het ambitieuze plan. Helemaal niemand gaf aan te willen coördineren.
Op zich is het een mooi plan om inzicht in veranderingen sinds 1990 en 2010 te verkrijgen. Dit zou
een instrument voor de beïnvloeding van de politiek en het provinciale beleid kunnen opleveren,
maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Daar wringt de schoen. Tringa heeft de menskracht niet. Dit
project komt ook nog eens bovenop BMP- herfst- en midwintertellingen, weidevogelbescherming
etc. waar Trina leden aan mee doen Dat Gaat niet lukken.
147 km hokken 8 maal per jaar bezoeken verdeeld over 7 jaren
In het voorstel van oktober 2020 wordt er van uit gegaan dat elke vogelwerkgroep 10 tellers zou
moeten kunnen leveren. Wat zou dat betekenen voor Tringa? In het concept van februari 2021 zie
ik dat aan Tringa 147 km hokken zijn toebedeeld die in 7 jaar veldwerk allemaal 8 x per jaar moeten
worden bezocht. 147 hokken in 7 jaar betekent 21 hokken per jaar. Dan zijn 10 tellers niet
voldoende. Tringa is een vogelwerkgroep waar leden samen de natuur in gaan. Aan de km hokken
moeten dan groepjes van twee of drie leden worden gekoppeld die 8 maal per jaar zo’n hok
bezoeken. In een volgend jaar is weer een ander hok aan de beurt en dat zeven jaar lang. Er moeten
meer leden in groepjes te werk gaan om uitval van één lid wegens vakantie, ziekte of erger op te
kunnen vangen. Immers: de leden die in de jaren voorafgaande aan 2010 hebben meegeteld zijn
inmiddels 10 jaar ouder geworden. Er is een gerede kans op uitval terwijl het project loopt.
Mail naar de leden
Om leden te informeren en op te roepen zich op te geven voor het project hebben alle leden
waarvan het bestuur een mailadres heeft een oproep ontvangen. Er hebben 18 leden gereageerd
waarvan 9 positief. Niemand wil echter de kar trekken als coördinator. Verder is het een veeg teken
dat juist degenen die voor de atlas van 2010 een bijdrage in het veld hebben geleverd nu aangeven
dat ze deze keer niet willen meedoen. Zij weten wat ze zich op de hals halen. Een enkele maal geven
ze aan dat ze zichzelf inmiddels “te oud” vinden. Degenen die aangeven wél mee te willen doen zijn
vaak pas kort lid en laten weten wel mee te willen doen mits er een ervaren vogelaar mee op pad
gaat. Ervaren leden haken af, dus op dit moment ontbreekt het Tringa aan de nodige menskracht.
Oproep in de Tringiaan.
Omdat niet van alle leden een mailadres bekend is zal Tringa ook een oproep plaatsen in het clubblad
“De Tringiaan” Het gaat echter nog wel even duren voor ons blad kan uit komen. Kopij kwam bij mij
binnen in week 12 en ik kan er in week 13 mee aan de slag om de opmaak te verzorgen. Ergens in
april zal het blad bij de leden worden bezorgd. Aangezien SVN antwoord wil vóór eind maart kan ik
nu op grond van de aanmeldingen tot nog toe alleen maar stellen dat Tringa niet mee kan doen.
Zodra zich er toch 20, het liefst 30 leden aanmelden kan dat anders gaan worden.
Met vriendelijke groet

Hans Dijkstra vwg Tringa

