Jaarverslag GBN 2016/2017
Het bestuur kwam zoals gebruikelijk in deze periode vier keer samen. Op de ALV in Haarlem in juni
2016 nam Marleen Andriessen - na vanaf de oprichting van de vereniging bestuurslid te zijn geweest
- afscheid uit het bestuur. Gelukkig blijft ze haar werkzaamheden voor de vereniging gewoon
uitvoeren en ons bijstaan als adviseur van bestuur en leden. In het najaar trad Astrid van den Broek
namens het bestuur toe tot de redactie van het Bulletin.
Het Gierzwaluw Bulletin verscheen tweemaal, in mei en in november. De digitale Nieuwsbrief voor
leden en niet-leden werd in 2016 tweemaal verstuurd naar alle leden met bij ons bekend e-mailadres
en naar ca 335 niet-leden. Voorjaar 2017 kreeg de Nieuwsbrief een nieuw jasje dat beter aansluit bij
de huisstijl van de vereniging.
Speerpunten voor de periode 2016/2017 waren een ledenwerfactie, contacten leggen met
ecologische bureaus en architectenbureaus, samenwerking met landelijke organisaties zoals SOVON
en VBN, als advies orgaan gesprekspartner zijn bij het grootschalige renovatieproject Nul op de
Meter en het projectfonds weer beschikbaar maken.
De doelstelling voor 2017 om meer camera-locaties te realiseren blijft net als in voorgaande jaren
een van de speerpunten, zodat nog meer en nóg beter camera-onderzoek gedaan kan worden en er
geen broedgegevens door middel van nest openen hoeven te worden verkregen.
Afgelopen jaar zijn Hans en Jochem weer actief geweest voor project Nul op de Meter. Mede dankzij
de inzet van lid en vertegenwoordiger van Zwaluwenadviesbureau Martin van de Reep gaat het
eindelijk echt de goede kant op. Het gaat her en der zeker pijn doen, maar op veel plaatsen waar niet
of nauwelijks Gierzwaluwen nestelen komen mooie geïntegreerde nestvoorzieningen. Het zal
uiteindelijk om vele honderden of, als er echt opgeschaald wordt, vele duizenden nieuwe
nestplekken gaan.
Het is leuk om de vele leden maar vooral ook niet-leden weetjes en mooi nieuws te kunnen brengen
via Facebook. Interessante projecten en nieuwtjes die bijvoorbeeld via internationale contacten
voorbij komen, komen zo beschikbaar voor een veel groter publiek.
Jochem en Astrid gaan daar ook aan bijdragen als blog-schrijvers voor Beleef de Lente van
Vogelbescherming Nederland. Ze gaan de wederwaardigheden in de gierzwaluwnestkast van
commentaar voorzien. We hopen op een succesvol broedseizoen voor de gierzwaluwen in kwestie.
In het kielzog van de belangstelling voor de Gierzwaluw via Beleef de Lente hebben we tot eind juli
2017 voor onze leden in samenwerking met Vivara een kortingsaanbod voor een nestkast.
Er is een begin gemaakt met het contact leggen met ecologische bureaus. In het komende jaar wordt
dit verder uitgebouwd.
Er zijn nu vijf geluidsinstallaties op zonne-energie via onze vereniging beschikbaar. Ze werden in 2016
o.a. in Mijnsheerenland en Sassenheim/AKZO Nobel ingezet.
Het beheer van het langlopende cameraproject is vanuit GBN het afgelopen jaar niet actief geweest.
Ook dit jaar kwamen er weer veel vragen binnen over de vogel, verstoringen tijdens het
broedseizoen en bouwproblemen. Gelukkig ook meldingen van mensen die voor het eerst
gierzwaluwen in hun kasten kregen. Soms al na een paar dagen maar in een geval ook pas na 11 jaar.

In verschillende plaatsen werden nestkasten dan wel neststenen aangebracht. Ook werd ons om
advies gevraagd inzake het oprichten van gierzwaluwtillen op verschillende locaties. Overleg met
architecten, woningbouwcorporaties, aannemers en particulieren vond veel plaats.
Het boekje ‘Ik ben een gierzwaluw, ik zoek een huis’ vloog de deur uit. Ook ander promotiemateriaal
was veelgevraagd, zoals de (gemoderniseerde) hesjes, cd’s met lokgeluiden en nestkastbrochures.
In het voorjaar kwam een fraaie nieuwe folder uit, die bedoeld is om uit te delen aan omwonenden
bij gierzwaluwinventarisaties.
Het ledenwerfplan dat het bestuur in 2015 opgesteld heeft, is in 2016 verder uitgevoerd. We hebben
succes gehad met een lid-werft-lid actie. Deze actie heeft 28 nieuwe leden opgeleverd. Deze leden
zijn voor de rest van het jaar 2016 gratis lid, maar 90% van deze mensen zijn vanaf 2017 regulier
betalend lid. We zoeken naar manieren om een dergelijke actie te herhalen.
Er is een perslijst beschikbaar gekomen om persberichten naar te versturen. In 2016 zijn er door
verschillende leden gierzwaluw-excursies gehouden tijdens de Nationale Vogelweek. Wat we nog
niet hebben kunnen uitvoeren, is om met een kraam aanwezig te zijn op natuurmarkten of
biologische markten. Onze inschatting is dat we op dergelijke markten veel mensen kunnen spreken
die belangstelling hebben om zich in te zetten voor gierzwaluwen. De wens om dit te doen blijft
derhalve bestaan; we zullen proberen om dit plan in 2017 uit te voeren. We zijn met een mooie
stand aanwezig geweest op de landelijke Sovon-dag op 26 november waar we veel geïnteresseerden
spraken.
Het boekjaar 2016 is net als het jaar ervoor met een positief resultaat afgesloten. Als bestuur zijn we
ons terdege van bewust dat het uitgangspunt niet een vereniging moet zijn die jaarlijks grote winsten
maakt. In 2016 is daarom het projectfonds opnieuw in het leven geroepen. Tot nu toe is er slechts
één project ingediend dat in 2017 wordt afgewikkeld.
De vermogenspositie van de vereniging is uitstekend te noemen en de financiële vooruitzichten voor
2017 zijn opnieuw goed.
De tijdige betaling van de contributie blijft een punt van aandacht en zorg. Per ultimo 2016 was het
ledenaantal, mede door de actie “maak een vriend lid”, gestegen naar 427 en dat is een goede
ontwikkeling. Helaas hebben bijna 40 leden tot nu toe geen gehoor gegeven aan de oproep om de
contributie te betalen ondanks een herinneringsverzoek.
In het afgelopen jaar zijn vijf leden geroyeerd die, ondanks herhaald verzoek, niet aan hun financiële
contributieverplichting hebben voldaan.
Ten aanzien van de inning van de contributie is er ook goed nieuws te melden, want meer dan 160
leden hebben ingestemd met een automatische incasso. Medio 2017 zal er nogmaals een actie
plaatsvinden om de leden te vragen een machtiging daarvoor af te geven.
In 2016 is ook de mogelijkheid gecreëerd om het verenigingsblad Bulletin digitaal te ontvangen. De
aanleiding daartoe was een vraag van enkele nieuwe leden die hun voorkeur daarvoor uitspraken. Er
is toen een e-mailactie gestart en naar aanleiding daarvan zijn er maar liefst 176 leden geweest (ruim
41% van het totaal) die daarmee hebben ingestemd en dat resultaat is boven verwachting.

