JAARVERSLAG 2020 VOGELWERKGROEP DEN HELDER EO
Bijzondere tijden vragen om bijzondere middelen. Een paar maanden voor de laatste ALV werd het duidelijk:
Rene zou ons verlaten als Voorzitter. Natuurlijk maakten we ons zorgen. Hoe moest dat nou, wie zou zijn taak
willen en kunnen overnemen? We hadden geen idee, ook niet toen de ALV begon. Maar daar was het opeens..
Fred van Vliet stak zijn hand op. Al jarenlang Voorzitter geweest in het verleden en wat mij betreft altijd al de
natuurlijk leider van de vereniging gebleven. We konden vol vertrouwen het nieuwe verenigingsjaar tegemoet.
Dat is maar goed ook want een virus heeft behoorlijk wat van onze flexibiliteit gevraagd.
Allereerst willen we de Helderse Vallei bedanken voor hun gastvrijheid, en dan bovenal Anita. Het is fijn weer
terug te mogen komen op ons oude nest na de sluiting van Windkracht 13, dank jullie wel.
We hebben er het nieuwe jaar ingeluid op de Nieuwjaarsborrel met leuke spelletjes georganiseerd door
Andrea. Uiteraard won Mario weer☺ Vervolgens hebben we weer een prachtige lezing gehad van Philip
Friskorn over de Kaaiman eilanden. Wat kan die man een verhalen vertellen. De ALV hadden we in een apart
kamertje in de Helderse Vallei vanwege een dubbele boeking, maar was ook prima te doen. Vervolgens gingen
we werken aan de levende heg, heerlijk met zijn allen. De voorbereiding daarvan was alvast gedaan door Regis.
Het was echter ook de eerste dag waarop we ons af gingen vragen of het wel verstandig was met het nieuwe
virus dat in aantocht was. De NLDoet mensen waren dan ook al afgezegd. De lezing van Tim Zutt ging daarom
ook niet door. Hij had het gelukkig wel verwacht, hij is opnieuw ingeplanned voor dit jaar. Gelukkig kunnen
activiteiten in de buitenlucht wel doorgaan en konden we de gierzwaluwtil met zijn allen neerzetten met 1,5
meter afstand. Het was een mooie dag en we konden Fred gelijk feliciteren met zijn verjaardag, het was een
mooi cadeautje toen hij stond. Ook het tellen van de oeverzwaluwen ging prima. Toen het vervolgens tijd was
voor de lezing van Jan Schoppers bekeken we of het mogelijk was de lezing door te laten gaan. Met heel wat
kunst en vliegwerk waren we er uit: we konden de lezing geven in Consuminderhuis Het Fundament. Daarvoor
hebben we wel Jan en hij vervolgens weer SOVON (het was de eerste lezing die weer werd gegeven), mijn baas
en .. van het Consuminderhuis en zij op haar beurt haar Bestuur moeten overtuigen. Het fijn weer even bij
elkaar te kunnen zijn en wat een fijne lezing. We hebben veel geleerd over de MUStelling en zijn enthousiast
geworden te gaan tellen. Er werden ook weer werkzaamheden aan de Vogel- en Egeltuin verricht. De lezing van
Lars Buckx moest echter weer worden afgezegd. Hij vond het erg jammer en is ingeplanned voor 2022.
Er is ook onderhoud gegeven aan de buurttuin op het Jan Hendrix Smit hofje, kwam er een Tiny Forest achter
de Sportlaan, hebben we het Stadhuis een bezoek gebracht in verband met d herinrichting van Kruiszwin, de
nestkastjes aan de windturbine zijn weer gerenoveerd, zijn er op ons verzoek meer heggen geplant in het
Stadspark en hebben we wat extra nestkastjes in de nieuwe bomen gehangen, zijn er nieuwe eendenkorven
bijgeplaatst in het Timorpark, een spreeuwennestkast gerestaureerd voor de Dag van de aarde, zijn de
huismushofjes gerepareerd, is er een Huismusoase aangelegd bij de Tuindorpschool, hebben we de
ooievaarboom gesnoeid en is het nest inclusief plastic ooievaar gerenoveerd, hebben we pindakaaspot
beschermers gemaakt op Wereldklimaatdag, hebben we meegedacht bij de herinrichting van het Dorpsplein en
Huisduinerkerkje en is het Stadsvogelbosje aan de Balistraat onderhouden.
Het Bestuur is vijf keer bijeen geweest, in verschillende samenstellingen. De ene keer zat Henk thuis te
beeldbellen en de andere keer weer Andrea. Dat we een nieuwe Voorzitter hadden hebben we wel gemerkt in
professionaliteit; we hebben de Statuten erbij gehaald, Huishoudelijk reglementen geschreven en ons
afgevraagd of we ons aan onze doelstellingen houden. Helaas heeft ons Bestuurslid Jeanne Frinks het bestuur
verlaten. Dank je wel voor jouw inzet Jeanne.
Onze leden Gerard en Annie Smit(-Zijm) zijn in het zonnetje gezet met de zilveren veer. Dit voor hun jarenlange
onvermoeibare inzet voor onze vereniging.

Vele tellers hebben vorig jaar vogels geteld, zoals bijvoorbeeld de Zeetrektellers, MUStellers, SOVONtellers en
Watervogeltellers.
Onze gezamelijke website met Vogelwerkgroep Tringa en Niedorp, www.vogelnieuwsnoordkop.nl , is weer
vaak bezocht. Ook onze Facebook pagina mocht rekenen op veel bezoekers, deze telt nu wel 228 volgers.
De Steenloper is vier keer uitgegeven, per jaargetijde een keer. Henk is de redacteur en Fred hielp hem waar
nodig. Er waren vorig jaar wel wat bijzonderheden met levertijd en verkeerde levering.
De kosten en inkomsten van de Werkgroep zijn opnieuw zeer nauwkeurig bijgehouden en gecontroleerd.
Wat is het toch fijn dat we met zijn allen deze hobby hebben gekozen hè. Ondanks alles blijven de vogels
vliegen en kunnen we lekker naar buiten om van ze te genieten. We wensen jullie dan ook een leuk en
leerzaam vogeljaar toe en hopen dat dit jaar ook de binnenactiviteiten doorgang kunnen gaan vinden.

