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Poster
In samenwerking met Vogelbescherming Nederland en met subsidie van
het IJsvogelfonds 2014 heeft onze vereniging een prachtige poster laten
ontwikkelen met informatie en aanwijzingen voor bescherming van de
Gierzwaluw. U kunt de digitale versie van de poster aanvragen bij Marleen
Andriessen, advies@gierzwaluwbescherming.nl. Ook kan zij u op verzoek de
poster op A2 formaat tegen verzendkosten toesturen.

Hesjes
Veel tellers zal het weleens overkomen zijn, dat ze tijdens hun
inventarisatieronde vragen kregen van bewoners over wat ze aan het doen
waren. Het is dan handig als je je duidelijk als gierzwaluwteller kunt kenbaar
maken.
GBN heeft hesjes laten maken met op de rug de opdruk
“Gierzwaluwbescherming.nl”.
U kunt zo’n hesje bestellen bij Marleen Andriessen,
advies@gierzwaluwbeschermng.nl. Ze kosten €5, - per stuk exclusief
verzendkosten.

Voor de jeugd
In Engeland bestaat al jaren een alleraardigst en zeer succesvol boekje
voor kinderen over de Gierzwaluw. De titel is: “I am a swift – I am in
trouble”, de auteur is Helen Hodgson. Onlangs is een nieuwe editie
verschenen. U kunt het boekje inkijken via
http://issuu.com/eastmagazine/docs/im_a_swift_booklet__proof_/1
en bestellen via actionforswifts@gmail.com.
GBN is van plan om over enige tijd een Nederlandse vertaling van het
boekje uit te brengen, zodat ook onze jeugd met deze leuke en nuttige
informatie in aanraking kan komen. We houden u op de hoogte via onze site en onze Nieuwsbrief.

Gierzwaluwnestkasten aangeboden
Van de heer Jan Kroon kregen we volgende bericht:
“Ik heb ooit 4 gierzwaluwnestkasten (model Roosendaal) laten maken
van red cedar. Is er wellicht via uw vereniging belangstelling voor?
groet, Jan Kroon.” Wilt u op dit aanbod ingaan, en een dergelijke kast
aan uw huis ophangen, dan kunt u contact opnemen met de heer Kroon via jankroon@hotmail.com.
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Voor advies over het gebruik van gierzwaluwnestkasten wijzen we u graag op de uitgebreide
informatie over nestkasten op onze website: gierzwaluwbescherming.nl/bescherming/nestkasten/

GBN Website

Sinds 1 januari van dit jaar is onze website, geheel in een nieuw jasje, online gegaan. Erg trots en blij
zijn we met het eindresultaat. Iets wat onze mooie vereniging en dus onze geliefde gierzwaluw ook
verdient. De opbouw van de website is geheel volgens de laatste trends en technieken opgezet. De
website is dynamisch, dat wil zeggen dat er regelmatig foto's, nieuwsfeitjes of andere
wetenswaardigheden worden geplaatst. Hebt u een foto of een verhaal of artikel dat u geplaatst wil
hebben op de site of op onze Facebook pagina, neemt u dan vooral contact met ons op via:
info@gierzwaluwbescherming.nl.

Workshop Bescherming van Gierzwaluwen 28 februari 215
Zaterdag 28 februari werd bij Vogelbescherming
Nederland in Zeist een workshop georganiseerd met
als onderwerp de bescherming van Gierzwaluwen.
Bijgaande foto van deze geslaagde workshop is
gemaakt door Jan Schoppers van Sovon, die zelf een
presentatie gaf over de gegevens die o.a. voortkomen
uit het Meetnet Urbane Soorten (MUS). Andere
presentaties waren er van Jarno Beijk van
NatuurInclusief over de Flora en Fauna wet, van
Jochem Kühnen over nestvoorzieningen in nieuwbouw
en van Sacha Hansen van gemeente Amsterdam over gemeentelijk beleid m.b.t. Gierzwaluwen. Dank
aan Vogelbescherming NL voor de organisatie van deze dag.

Voorjaarsevenement Haarlem 18 en 19 april 2015
Ook dit jaar wordt het Voorjaarsevenement weer gehouden in de
Stadskweektuinen aan de Kleverlaan te Haarlem, in het weekend
van 18 en 19 april 2015.
Op het evenement zijn allerlei stands te vinden die te maken
hebben met de vergroening van de ruimte rond de woning. Zoals
gewoonlijk is Gierzwaluwbescherming Nederland er ook weer bij.
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UIT DE VERENIGING
Achterstallige betaling contributie
Tot onze schrik blijken 150 leden van onze vereniging per 1 maart hun contributie à €15, - voor 2015
nog niet te hebben betaald. Dit is op een ledenaantal van ca. 385 wel heel erg veel. Mogelijk is een
oorzaak dat er voor dit jaar bij het verzoek tot betaling geen acceptgiro was meegezonden.
Inmiddels heeft onze penningmeester, Egbert Leijdekker, aanmaningen gestuurd. We rekenen er op,
dat de leden die het betreft hun contributie snel zullen overmaken. Zonder uw geldelijke steun kan
onze kleine vereniging het niet lang volhouden! We hebben nu in elk geval al een flinke onverwachte
post administratiekosten voor 2015 op de balans.

Kascommissie 2015
Op onze oproep in de vorige Nieuwsbrief om zich aan te melden voor de kascommissie over het jaar
2015 hebben twee leden van onze vereniging positief gereageerd, Mevrouw W. Kingma en de Heer L.
Stockman. Op de ALV van 27 juni 2015 dragen we ze aan u voor als nieuwe kascommissie.

Locatie ALV en gierzwaluwbeschermersdag 27 juni 2015
Op onze vraag in de vorige Nieuwsbrief naar suggesties
voor een locatie van de ALV en
Gierzwaluwbeschermersdag van GBN op 27 juni 2015
hebben we verschillende reacties gehad. Vanwege de
goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer hebben
we de keuze laten vallen op Amersfoort. De dag zal
plaatsvinden in Zandfoort aan de Eem (Eemlaan 100, 3812
ED Amersfoort), op loopafstand van het station. We zijn
nu bezig om sprekers voor de dag uit te nodigen. Hebt u
een suggestie of wilt u zelf een lezing houden, dan zouden
we dat graag van u willen horen.
Uw reacties graag naar: Trudy du Chattel, secretaris@gierzwaluwbescherming.nl

Cameraproject
Onze leden die deelnemen aan het cameraproject hebben dit jaar voor het eerst hun gegevens over
het broedseizoen 2014 ingevoerd in de speciale nestkaart light voor gierzwaluwen, die SOVON in
samenwerking met GBN in de eerste helft van het vorige jaar heeft ontwikkeld. Binnenkort worden
ook de gegevens van broedseizoen 2013 in dezelfde database vastgelegd en dan is het beeld over
alle jaren van het cameraproject weer compleet.
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Contactpersonen GBN
Verspreid over het land en zelfs in België heeft GBN een aantal vertegenwoordigers, die in
hun regio aanspreekpunt zijn voor informatie over de gierzwaluw en zijn bescherming.
Het kan daarbij gaan om verschillende onderwerpen:
 Plaatselijke werkgroep
 Hulp bij (dreigende) verstoring
 Uitgiftepunt nestkasten
 Expertise bij bouwbesprekingen
 Verzorgen van lezingen
 Advies en hulp bij nestcamera’s/ webcams
 Advies over nestkasten en/of hulp bij plaatsing
U vindt de lijst van namen van de GBN vertegenwoordigers in het Gierzwaluwen Bulletin en
op onze site. http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/gbn-vertegenwoordigersactueel/
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij info@gierzwaluwbescherming.nl.
Schroom niet om contact op te nemen met de vertegenwoordiger in uw regio als u een vraag
of een verzoek heeft.

Onze vereniging
Wist u dat…
 We tweemaal per jaar voor onze leden een mooi blad uitgeven, het Gierzwaluwen
Bulletin?
 We elk jaar in juni in aansluiting op de algemene ledenvergadering een middag
hebben met interessante lezingen?
 En dat die dag een prachtige gelegenheid is om andere gierzwaluwliefhebbers te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen?
Nog geen lid van GBN?
U kunt zich opgeven als lid van onze vereniging via onze website. Het lidmaatschap kost
minimaal €15, - per jaar. Een hoger bedrag is welkom!
http://www.gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/lid-worden/
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Adressen van het bestuur
Voorzitter
Hans Willemsen, Regulierstraat 35, 2021 HD Haarlem. Tel: 06 42737748. E-mail:
voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl

Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet, contacten met SOVON
Secretaris
Trudy du Chattel, Buitenzorg 18, 1181 PB Amstelveen. Tel: 020 6451130. Email:
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl.

Aanspreekpunt voor: secretariaat
Penningmeester
Egbert Leijdekker, dr. Abraham Kuyperlaan 18A, 1402SC Bussum. Tel: 035 6936093. Email:
penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl.

Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie
Bestuurslid Advies
Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, Amstelveen. Tel: 020 6455207. Email:
advies@gierzwaluwbescherming.nl

Aanspreekpunt voor: advies over bescherming van de gierzwaluw, verzending van huifjes,
CD's en ander beschermingsmateriaal.
Algemeen Bestuurslid
Jochem Kühnen, Goudenregenstraat 5, 6573 XN Beek Ubbergen. Tel: 06 51914095. Email:
algemeen@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: geluidsinstallaties, Facebook.

Gegevens vereniging
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608
Bankrekening: 9145004. BIC: INGBNL2A. IBAN: NL96INGB0009145004
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming
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