december 2018

Wij wensen u een mooi en gierzwaluwrijk 2019
Gierzwaluwbescherming Nederland staat ook in het komende jaar
weer voor u klaar met advies, informatie en voorlichting

Illustratie uit 'On Crescent Wings' van Jonathan Pomroy
www.jonathanpomroy.co.uk

Algemene ledenvergadering en de gierzwaluwbeschermersdag 2019
De ALV van Gierzwaluwbescherming Nederland en de middagsessie met lezingen en presentaties vindt plaats op
zaterdag 15 juni. Net als de afgelopen twee jaar weer in het Groene Huis in Amersfoort, een mooie centraal
gelegen locatie waar we als “groene” organisatie gratis van de accommodatie gebruik mogen maken.
Het middaggedeelte is ook voor niet-leden toegankelijk.
Wilt u op deze dag zelf iets presenteren op het gebied van de gierzwaluw en/of de bescherming van deze
wonderbaarlijke vogel of weet u iemand die dat kan of wil doen, laat ons dat dan alstublieft weten (via
secretaris@gierzwalwbescherming.nl). We stellen dat heel erg op prijs!

Workshop Lokken met Geluid wegens succes herhaald in 2019
Afgelopen voorjaar gaf Hans Willemsen samen met Jos Hoekstra en Hans van Paddenburgh een workshop Lokken
met geluid in het Groene Huis te Amersfoort. De dag was een groot succes. Er waren twee drukbezochte sessies
van elk twee uur. Naar aanleiding van de workshop zijn de op de website beschikbare geluiden door Hans
aangepast. Er is een nieuw geluid toegevoegd en enkele voor het lokken niet relevante geluiden zijn verwijderd. De
handleiding bij de geluiden is up-to-date gemaakt.
We willen de workshop in 2019 opnieuw aanbieden. We gaan het hebben over de do & don'ts van het lokken met
geluid, de trucs en waar je op moet letten. Het zal een actieve dag zijn waarbij de deelnemers het lokken zelf gaan
doen. Datum en plaats worden later bekend gemaakt.
Als u belangstelling heeft om aan deze dag deel te nemen, neem dan contact op met Hans Willemsen
(voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl).
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Secretaris gezocht, herhaalde oproep
Na drie termijnen in het bestuur van Gierzwaluwbescherming Nederland stopt Trudy du Chattel medio 2019 met
haar werk als secretaris van de vereniging. We zijn daarom op zoek naar iemand die haar functie wil overnemen.
Als secretaris bent u lid van het dagelijks bestuur van de vereniging.
De belangrijkste taken van de secretaris zijn:
- Opstellen van de agenda, organiseren en verslagleggen van de bestuursvergaderingen.
- Organiseren en opstellen van de stukken voor de ALV
- Organiseren van de jaarlijkse lezingenmiddag
- Verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen via de telefoon (website) en e-mail.
- Samenstellen en publiceren van de Nieuwsbrief
Eventueel kan de secretaris ook de ledenadministratie op zich nemen.
Als u er voor voelt om deze belangrijke en interessante functie op u te nemen of als u meer informatie wilt over
inhoud en tijdsbesteding, kunt u mij altijd bellen of een e-mail sturen. Trudy du Chattel
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl 06 3373 8018.
Misschien kent u ook iemand in uw omgeving die deze functie ambieert?

Penningmeester gezocht
Door onvoorziene omstandigheden ziet onze zeer gewaardeerde penningmeester Egbert Leijdekker zich
genoodzaakt zijn functie per medio 2019 neer te leggen. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester
voor Gierzwaluwbescherming Nederland.
De verantwoordelijkheden van de penningmeester omvatten:
•
•
•
•

Het beheren van de rekening en de kas van de vereniging
De jaarlijkse begroting opstellen
Financiële jaarverslagen aan het einde van het boekjaar opstellen
Transacties (ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

De GBN penningmeester beheert eventueel ook de ledenadministratie (ca 450 leden en donateurs).
Voelt u iets voor deze functie of kunt u iemand aanbevelen, neem dan alstublieft contact op met de secretaris
Trudy du Chattel. secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
Egbert zal zijn opvolger met genoegen uitgebreid inwerken.
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Redactie Bulletin zoekt nog uitbreiding
Onlangs mochten we een nieuw redactielid verwelkomen. Mirjam Miedema uit Amersfoort kwam onze gelederen
versterken. We zijn nu nog op zoek naar in elk geval één nieuw redactielid voor ons tweemaal per jaar
verschijnende Gierzwaluwen Bulletin.
De werkzaamheden houden in: het zoeken naar geschikte kopij, het beoordelen van ingekomen kopij,
samenstellen en redigeren van de aangeleverde teksten en zoeken van bijpassend beeld van voldoende kwaliteit.
Ervaring met het redigeren, zoeken en beoordelen van kopij is zeer wenselijk (bijvoorbeeld een achtergrond in de
journalistiek of mediasector). We komen 1x per bulletin bij elkaar, verder gaat de communicatie via e-mail.
Laat het ons weten als je het leuk vindt om lid te worden van de redactie of neem contact met ons op voor meer
informatie. Astrid van den Broek: astridvdbroek@gmail.com of 06-49122713 en Marleen Andriessen:
advies@gierzwaluwbescherming.nl of 06-23582725

Vormgeving Bulletin
Het zal de leden van onze vereniging zijn
opgevallen; het uiterlijk van ons laatste
Bulletin zag er anders uit dan voorheen. Het
blad is opgemaakt door een nieuwe
vormgever, Sonja Kamer. Zij neemt deze taak
op zich tot we een nieuwe vaste vormgever
hebben.
De werkzaamheden bestaan uit het
samenstellen van de door de redactie
aangeleverde kopij en afbeeldingen m.b.v.
een DTP-programma tot een blad van 16
pagina’s. Dit wordt als PDF (met hoge
resolutie) naar de drukker gestuurd, die ook
de verzending verzorgt. De penningmeester
zorgt voor een verzendlijst. Samenwerking en
terugkoppeling met de redactie over de
rubrieken, artikellengte, volgorde hoort er
ook bij.
Als het u aanspreekt om deze klus te doen,
maar er zijn nog vragen, dan wil Fred van der
Lelie die graag beantwoorden.
Cf.vanderlelie@hccnet.nl

De schets op de titelpagina is afkomstig van dezelfde
tekenaar als van de Nieuwjaarswens: Jonathan Pomroy
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Nieuwe brochure voor vogelopvangcentra
Zoals bekend moeten zieke, gewonde gierzwaluwen en de jonge uit het nest gevallen vogels naar een
vogelopvangcentrum worden gebracht. Gierzwaluwen zijn pure insecteneters en het vereist speciale expertise om
ze te voeden. Een lijst per provincie van opvangcentra vindt u via de volgende link:
https://www.vogeltrekstation.nl/nl/vogels/vogelasiels.
In 2007 heeft onze vereniging in afstemming met dé deskundige op dit gebied, Christiane Haupt van de
Gierzwaluwkliniek in Frankfurt, een brochure samengesteld voor de vogelopvangcentra.
In deze brochure “De Gierzwaluw in Mensenhanden” komen alle aspecten van het verzorgen van de gierzwaluwen
in de opvang aan de orde. De brochure is indertijd aan alle toen aan ons bekende opvangcentra toegestuurd.
Dit jaar hebben we de brochure herzien vooral vanwege voortschrijdende inzichten op het gebied van de juiste
voeding voor deze zeer specifieke insecteneters.
Volgende maand komt de brochure in digitale vorm beschikbaar voor de vogelopvangcentra.
Op dit moment zijn we aan het inventariseren waar er opvangcentra voor gierzwaluwen zijn. Sinds 2007 is
natuurlijk wel het een en ander veranderd.
Werkt u bij een opvangcentrum dan kunt u in de komende maanden, ruim voor het nieuwe broedseizoen, bericht
van ons verwachten hoe u de brochure kunt aanvragen.
U kunt ons natuurlijk ook al zelf benaderen via mail (info@gierzwaluwbescherming.nl ) of telefoon (020 -6451130
of 6455207) om een aanvraag te doen.
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Folder voor Dierenambulance medewerkers
Voor de medewerkers van Dierenambulances hebben we een folder ontwikkeld om veelvoorkomende
misverstanden over de omgang met jonge gierzwaluwen uit de wereld te helpen.
We krijgen in het broedseizoen geregeld berichten over problemen bij het verzoek aan de dierenambulance om
een (gewonde) gierzwaluw op te halen. Daarom hebben we een A4 formaat folder gemaakt om duidelijk te maken
wat er moet gebeuren met een gewonde of uit het nest gevallen gierzwaluw.
Vanaf eind januari is de brochure digitaal beschikbaar op onze website.
We zullen hem ook toesturen aan alle dierenambulance vestigingen in ons land.

Projectfonds nieuws
We hebben een aanvraag gehonoreerd van de Heer Schaeken uit Nijmegen die in zijn straat bij zoveel mogelijk
huizen nestkasten gaat ophangen om zo voor de toekomst nestruimte voor de gierzwaluwen te scheppen teneinde
de continuïteit van de aldaar bestaande kolonie te waarborgen.
Heeft u ook een project om de gierzwaluw te beschermen? Aarzel dan niet om een bijdrage uit ons projectfonds
aan te vragen.

PRIVACY STATEMENT Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy
en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals voorgeschreven in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.
In het privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de
Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland. Deze verklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van
persoonsgegevens van haar leden, donateurs en bezoekers van de website.
https://gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/privacy-statement-gierzwaluwbescherming-nederland/
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Contactpersonen GBN
Verspreid over het land en zelfs in België heeft Gierzwaluwbescherming Nederland 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 website:
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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GBN bestuur
Voorzitter
Hans Willemsen, 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, algemene informatie.

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

Algemeen Bestuurslid
Jochem Kühnen, Tel: 06 51914095. Email: algemeen@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: geluidsinstallaties, Facebook.

Bestuurslid Communicatie
Astrid van den Broek, Tel: 06 49122713. Email: communicatie@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: projectencoördinatie en communicatie.

Algemeen Bestuursleden
Ilse de Bruin, Tel. 030-2542400
Ad van Uchelen, Tel: 0297 563396

Adviseur van het bestuur
Marleen Andriessen, Fideliolaan 78, Amstelveen. Tel: 020 6455207. Email:
advies@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: advies over bescherming van de gierzwaluw, verzending van Cd’s, hesjes, boekjes en ander
promotiemateriaal.

Gegevens vereniging
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608
Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook:
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming
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