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
1WG Bestuur
2WG Kascontrole
3WG Algemeen Bestuur Samenwerkende VWG’n in N-H
4WG Lezingen.
5WG Zeetrektellen, F. Geldermans 0223-636232 & C. Rebel.
6WG Watervogeltelling
7WG blauwe reigers
9WG Broedvogelinventarisaties
10WG Huiszwaluwen
11WG Weidevogelbescherming
12WG Akkervogeltelling
13WG Vogelwaarnemingen

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

