Aan de leden van Gierzwaluwbescherming Nederland

30 december 2019

Op 15 juni 2019 heeft de 1e ALV van het jaar plaats gevonden, welke een enorme ommezwaai
teweegbracht in het bestuur van de GBN.
De voorzitter kondigde aan per direct op te stappen; ook de secretaris gaf aan per direct te
stoppen.
De andere bestuursleden hadden hun vertrek ook al aangekondigd; de penningmeester gaf aan
te zullen aanblijven tot 31 dec. 2019. De algemene bestuursleden, die er nog waren, namen de
honneurs waar, tot de 2e ALV, die nodig was om uit de impasse te komen.
Dat geschiedde op 14 sept. 2019.
Er waren (slechts) zo’n 25 van de ca. 450 leden aanwezig bij deze belangrijke vergadering!
Daarin werd als hoofdpunt geagendeerd het feit, dat de vereniging niet meer zou kunnen blijven
voortbestaan, als er geen nieuwe bestuursleden gevonden zouden worden.
Na veel heen en weer gepraat kwam uiteindelijk de vraag, òf een nieuwe voorzitter, secretaris en
penningmeester zich wilden aanmelden. Zo niet, dan zou de vereniging ophouden te bestaan!
Na deze pressie gingen er inderdaad 3 vingers omhoog: Rick Wortelboer voor de functie van
voorzitter en Margreet Bloemers als secretaris; vooral de laatste na veel aarzeling door te weinig
kennis van de inhoud van de functies.
De toen nog zittende penningmeester gaf toen aan tòch per direct zijn functie neer te leggen;
Kevin Collins meldde zich daarna als penningmeester.
De algemeen bestuursleden, die er al waren, zijnde Ilse de Bruin, Astrid van den Broek, Jochem
Kühnen en Jaap Langenbach, zouden voorlopig aanblijven.
De vergadering slaakte over het algemeen een zucht van verlichting….. de GBN bleef voorlopig
bestaan!
Na de eerste vergadering van het nieuwe bestuur gaven de aanwezige algemeen bestuursleden
(Astrid en Jochem) tòch aan hun functie te willen neerleggen ivm de spanningen van de afgelopen
periode en huidige drukte. Later volgden Jaap (‘ik had het niet moeten doen’) en Ilse (‘ik ben
nooit bestuurslid geweest’, wat klopte). Het huidige bestuur bestaat dus nu nog uit 3 leden,
waarvoor een introductie elders in deze nieuwsbrief is geplaatst.
Dit bestuur gaat de komende tijd eerst met zijn drieën bekijken, wat er gedaan moet worden, hoe
ze de verschillende taken gaan verdelen en hoe andere leden bij activiteiten betrokken kunnen
worden.
We hopen, dat we dan mensen kunnen vinden, die (nèt als de huidige bestuursleden) vol goede
moed willen proberen de vereniging draaiend te houden, helpen met het nieuwe leden te werven,
meer aan PR te doen en de doelstellingen te realiseren.
Wij hopen, dat u ons de tijd en het vertrouwen geeft, om dat werk te doen!
Op naar een actief 2020!
Met vriendelijke groet, uw nieuwe bestuur!
Rick Wortelboer, voorzitter,
Margreet Bloemers, secretaris
Kevin Collins, penningmeester

Introductie Rick Wortelboer, voorzitter
Beste leden en geïnteresseerden,
Ik ben al een paar jaar lid, namelijk vanaf de oprichting van de vereniging in 2002. Ik ben
daarna een aantal jaren actief in het bestuur geweest als Bestuurslid Onderzoek. In die tijd
hield ik me vooral bezig met het camera-project: jaarlijks verzamelen van de gegevens van de
50+ camera’s in het land, opbouwen van een database en rapportages en artikelen schrijven
over de resultaten (Bulletin, Limosa). Ik heb al jaren Gierzwaluwen aan/in huis, eerst in een 12tal kasten aan mijn huis in De Bilt, nu in een 4-tal nestkasten aan mijn huis in Nijmegen. Ik zie
door de camera’s elk jaar weer nieuwe dingen!
Ik hou me verder bezig met advies geven, nestkastprojecten in buurten, de techniek van
camera’s en opnames, en het lokken met geluid.
Als voorzitter hoop ik dat we als bestuur dit jaar de vereniging weer vlot kunnen trekken
en nieuwe activiteiten met nieuwe mensen kunnen gaan opzetten. Er zijn ideeën genoeg
(zie verderop in deze Nieuwsbrief).
Tot spoedig ziens,
Rick

Introductie Margreet Bloemers, secretaris
Geachte leden van de Gierzwaluwbescherming Ned.

Sinds 14 september jl. ben ik ‘plotseling’ secretaris van de GBN; reden om u iets te vertellen over mijzelf…
Geboren in Den haag, maar getogen in Haarlem woon ik na div. omwegen nu met plezier in
Amsterdam. Ik ben van 1953 en sinds 2 mnd officieel met pensioen; héérlijk!
Eerst een docenten-/ kunstopleiding gedaan en later ook de opleiding tot verpleegkundige met later
div. specialisaties; heb er bijna àlles mee gedaan wat mogelijk is. Prima vak!
Nu stort ik mij dus op allerlei andere zaken; sporten, reizen, tuinieren, schilderen en fotografie, vogelen,
e.d. (website: www.ahandathome.nl). En sinds een paar jaar gierzwaluwen…….
Lang geleden was ik lang voorzitter van een andere hobbyvereniging (Bonsai), maar nu gaat mijn
aandacht dus meer naar de gierzwaluwen, met name het ophangen van nestkasten in verschillende
buurten hier in Amsterdam-West.
Het secretarisschap is voor mij een nieuw vak en ik hoop, dat u mij de tijd gunt dat me een beetje
eigen te maken.
Ik ben ervan overtuigd, dat het nieuwe bestuur het samen rooit, maar we moeten elkaar en de
doelstellingen van de vereniging even leren kennen en de taken verdelen onder ons drieën.
We zullen elkaar hopelijk zien op de volgende ALV!

Met vriendelijke groet, Margreet Bloemers

NB. Ziet u schending van de natuurwet? Meld het aan : www.natuurverstoring.nl. Achter dit loket bevindt zich
een netwerk van politieagenten gespecialiseerd in groene wetten, boswachters en specialisten van provincies en
omgevingsdiensten.

Introductie Kevin Collins, penningmeester
Hallo,
Mijn naam is Kevin Collins en ik ben Engelsman van origine. In 2009 heb ik de gidsencursus afgerond bij
het IVN-Oost Achterhoek en sindsdien ben ik als vrijwillige gids actief bij een lokale terreinbeheerder en
een stichting in Neede die Vleermuizen onder de aandacht willen brengen bij de mensen.
Nu is het voor mij tijd om wat verder te kijken dan alleen het Oosten van Nederland en zodoende heb
ik mij aangemeld bij de Gierzwaluwbescherming als penningmeester. Bij de laatste ALV heb ik duidelijk
gemaakt, dat het Penningmeesterschap voor mij een sprong in het onbekende is. Gelukkig heb ik
goede begeleiding van de vorige penningmeester Egbert Leijdekker.
Wat betreft gierzwaluwen is mijn kennis niet zo groot. Qua behoeften hebben zij grote overeenkomsten
met gebouw-bewonende vleermuizen, dus ik begin gelukkig niet op nul. Met de contacten die ik via
het penningmeesterschap leg, ga ik er vanuit, dat mijn Gierzwaluwkennis binnen de kortste keren naar
grotere hoogten stijgt.
Groeten,
Kevin Collins

Werk aan de winkel
De afgelopen jaren is het voor het bestuur erg druk geweest. Er liepen naast de normale zaken
ook grote landelijke projecten zoals ‘Nul op de Meter’ waar aandacht aan gegeven moest
worden. Dat is voor het bestuur wellicht te druk geweest, waardoor het hele bestuur inmiddels
vernieuwd is. Het huidige bestuur telt nu 3 personen. Het is duidelijk dat er landelijk voor
gierzwaluwen veel meer te doen is dan door 3 mensen aangepakt kan worden.
Daarom hebben we een voorstel om de vereniging op een andere manier op te zetten. We
denken dat er voldoende mensen binnen de vereniging zijn die zich voor een bepaald aspect
van de gierzwaluw of de bescherming daarvan willen inzetten. We willen proberen om
werkgroepen te vormen voor onderwerpen waar meerdere mensen in geïnteresseerd zijn.
Voor de volgende onderwerpen willen we kijken of er een werkgroep gevormd kan worden:
•

•

•

Contacten met vogelwerkgroepen
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Contacten leggen met vogelwerkgroepen
o Hoe kunnen we de interesse voor de gierzwaluw bij vogelwerkgroepen
versterken?
o Presentatie die specifiek is voor vogelwerkgroepen voorbereiden met overzicht
van de bestaande kennis over gierzwaluwen wat betreft
▪ Broedbiologie en gebruik van camera’s
▪ Inventarisatie van plaatselijke populaties
▪ Beschermingsmaatregelen: wat werkt en wat niet?
▪ Wat te doen bij constateren van bedreiging van nestplaatsen
Contacten met groene bureaus
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Contacten leggen met groene bureaus
o Inventariseren wat de vragen zijn
o Inventariseren waar de kennisleemtes liggen
o Folder maken of presentaties geven over de gierzwaluw in relatie tot de
activiteiten van de groene bureaus (inventarisatie, advies bij mitigatie, enz.)
Camera-onderzoek
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Opzetten van netwerk van camera-waarnemers
o Inventariseren en bijhouden van stand van technologie
o Advies geven voor type apparatuur voor GBN
o Opstellen van nieuwe vragen voor het camera-onderzoek
▪ Wat weten we al?
▪ Wat willen we graag weten?
▪ Hoe kan dit onderzocht worden?
▪ Wat hebben we hiervoor nodig?

Werk aan de winkel (vervolg)
•

•

•

•

Tentoonstellingsmateriaal
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Wat hebben we nu? Is dit up-to-date?
o Welke onderwerpen komen ter sprake (b.v op SOVON-dag)?
o Welke aanpassingen zijn nodig?
o Opzetten van nieuwe thema’s (Foto’s, teksten, indeling, enz.)
Bulletin en Nieuwsbrief
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Contact onderhouden met redactie van Bulletin
o Hoe worden Bulletin en Nieuwsbrief nu gemaakt?
o Zijn hierin verbeteringen mogelijk en wenselijk?
o Wanneer zetten we iets in het Bulletin en wanneer in de Nieuwsbrief?
o Hoe aandacht te besteden aan de werkgroepen en thema’s in Bulletin en Nieuwsbrief?
Website
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Updaten van website: hoe en wanneer?
o Kan de website meer als kennisbasis gebruikt worden? Wat is hiervoor nodig?
Vertegenwoordigers GBN
Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen:
o Contact onderhouden met GBN-vertegenwoordigers
o Overzicht maken van wat er speelt in de regio
o Bijeenkomsten organiseren voor en door GBN-vertegenwoordigers
o Stukjes schrijven voor Bulletin

Het bovenstaande is niet compleet, maar slechts een eerste voorstel ook voortgekomen uit de
reacties op de bijzondere ALV van dit jaar. Als er belangstelling is voor andere onderwerpen, dan
horen we dit graag. Andere onderwerpen zijn ook welkom.
Elk werkgroep heeft verschillende aspecten in zich: van nadenken over tot uitvoeren. Voor ieder wat
wils, lijkt ons.We zoeken mensen, die binnen de vereniging de hierboven genoemde aspecten willen
oppakken. Niet alles, maar alleen dat, waar jij in geïnteresseerd bent.
Het concentreren van activiteiten is bij het bestuur het afgelopen jaar de bottleneck gebleken en
heeft bijna tot opheffing van de vereniging geleid. Daarom is het doel van deze oproep uitdrukkelijk
om meer leden bij de vereniging te betrekken en hiermee de vereniging vorm te geven. Daarmee
hopen we duurzame contacten en werkgroepen op te zetten die naast het bestuur actief zijn. We
stellen ons voor dat werkgroepen een plan maken waar ze aan willen gaan werken en daar vanuit het
bestuur een budget voor krijgen. Een werkgroep bestaat uit méér dan 1 lid.
Heb je interesse in een van de bovenstaande onderwerpen en wil je daar graag aan meewerken?
Geef je interesse dan door aan de voorzitter (voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl). We
verzamelen de reacties, brengen de mensen met elkaar in contact en helpen bij het opzetten van
de werkgroepen.
Rick, Margreet, Kevin

Spullen GBN
GBN heeft een aantal spullen:
-Borden en foto’s voor de tentoonstelling;
-Nestkasten van houtbeton (10 stuks) en baksteen (1)
-Gierzwaluwdakpannen (3) en losse huifjes (20)
-Folders en boekjes voor informatievoorziening
-Fluorescerende hesjes (met tekst Gierzwaluwbescherming.nl).
We gaan de komende tijd kijken wat we hiervan willen behouden, wat we willen aanpassen en wat we
willen weggeven of wegdoen.
Een 5-tal jaar geleden hebben we als vereniging twee installaties voor het lokken van gierzwaluwen laten
maken, met:
-

Cheng Sheng apparaatje voor afspelen van geluid vanaf een SD-kaart
accu
zonnepaneel
timer

Deze installaties konden mobiel neergezet worden in bijvoorbeeld een kerk om wekenlang geluiden te
kunnen afspelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van netstroom.
We weten op dit moment niet waar de twee geluidsinstallaties zich bevinden. Rick heeft een van deze
voor het laatst op het stadhuis van Zaandam geïnstalleerd. Daarna zijn we echter het spoor bijster
geraakt.
Als nieuw bestuur willen we graag de huidige verblijfplaats van beide geluidsinstallaties weten. Geef even
een berichtje als je weet waar ze zijn, zodat we ze voor het nieuwe seizoen gebruiksklaar kunnen maken.

Onze vereniging
Wist u dat…
•
•
•

…we tweemaal per jaar voor onze leden een mooi blad uitgeven, het Gierzwaluw Bulletin?
…we elk jaar in juni in aansluiting op de algemene ledenvergadering een middag hebben met
interessante lezingen?
…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

Internationale Gierzwaluw-conferentie Segovia 2020
In mei 2020 wordt de 2-jaarlijkse internationale conferentie over gierzwaluwen gehouden. Dit keer vindt
deze plaats in Segovia in Spanje (100 km ten westen van Madrid) van 20-22 mei.
Zie www.swiftsegovia2020.com.
Het programma staat nog niet vast. Van enkele leden weten we, dat ze ernaar toe gaan en een mondelinge
presentatie gaan geven (Rick Wortelboer, Gert de Jong, Evert Pellenkroft). Daarnaast is het mogelijk om
posters te presenteren. Tot 20 januari kan je een korte samenvatting insturen voor als je zelf erheen wil
gaan en wat wil presenteren. Zie verder de website.
Omdat we het als vereniging belangrijk vinden om onze ervaringen te delen met anderen en op de hoogte
te blijven van kennis uit andere landen (de gierzwaluw verblijft immers maar 3 maanden in ons land, de rest
verblijft hij elders), willen we als bestuur mensen stimuleren om naar de conferentie te gaan. Hiervoor
stellen we een budget van € 1000 ter beschikking, met een maximum van € 200 per persoon. Voorwaarde is
dat je zelf wat presenteert (lezing of poster) en dat je (alleen of gezamenlijk) terug meldt wat je ervaren
hebt (bijvoorbeeld verslag voor het Bulletin).
Meld je aan op de website van de conferentie (voor een lezing een poster of als toehoorder) en geef dit
door aan de voorzitter, indien je voor een tegemoetkoming in de kosten in aanmerking wil komen. Doe dit
wel vóór half februari, zodat e.e.a. in speciale Nieuwbrief vermeld kan worden.

GBN bestuur
Voorzitter
Rick Wortelboer, Nijmegen,
E-mail: voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet,
contacten met SOVON.

Secretaris
Margreet Bloemers, Amsterdam.
Email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl,
info@gierzwaluwbescherming
Aanspreekpunt voor: secretariaat, algemene informatie.

Penningmeester
Kevin Collins, Enschede,
Email: penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl
Aanspreekpunt voor: financiën, ledenadministratie,
versturen Nieuwsbrief en Bulletin.

