Weekend 30 mei-2 juni: Terschelling weekendexcursie
We gaan een weekend naar Oosterend, Terschelling. We nemen de auto mee en kunnen ook fietsen
huren. Eind mei is misschien een beetje laat, maar er valt nog van alles te zien in deze periode.
We verblijven op bungalowpark Tjermelan, in huisjes voor 4 en 6 personen vlak bij elkaar.
In totaal komen de kosten ongeveer uit op €300-400 p.p. Omdat er een optie is genomen op de
huisjes graag een snelle reactie indien je meewilt. Vol is vol; opgave is niet vrijblijvend. Kijk op de
website voor meer informatie!
Opgeven bij: Erik Hölscher, e.holscher1@upcmail.nl. Geef daarbij aan:
1. wil je graag een kamer apart
2. is er iemand met wie je een kamer wilt delen
3. zijn er mensen met wie je graag in één huisje wilt
4. kun je mee als chauffeur met auto

Voorjaa rsfenolog ie 2013
Ellen de Bruin

Verenigingsnieuws
Roely Bos

A

an het begin van een nieuw jaar (als ik dit schrijf is het halverwege januari) roept het oude jaar
om staatjes en tabellen, en daarom heb ik de ledenaantallen eens onder de loep genomen. Voor
het eerst sinds jaren is het aantal leden verminderd. In de jaren 2010, 2011 en 2012 hadden we
een aanwas van 16, 22 en 16 leden. In 2013 gingen er 9 af. Een behoorlijk verschil dus. Als de trend
zich had voortgezet hadden er nu gemiddeld 18 leden meer moeten zijn dan begin 2013.
Op dit moment telt de ledenlijst 390 namen. Van een aantal opzeggers is de reden bekend: ontevreden
(1), overleden (3) en verhuisd buiten de regio (3). Verder hebben diverse mensen laten weten dat ze
"niks met het lidmaatschap doen''. Ze gaan niet naar lezingen en hebben geen tijd voor de excursies.
Een onderliggende reden zal ongetwijfeld de economische recessie zijn. Mensen moeten zelfs op een
paar tientjes per jaar bezuinigen. Voor iedereen is te hopen dat dit gauw voorbijgaat. Goed nieuws
is dat er zich door het jaar heen toch ook nog meer dan twintig leden hebben aangemeld. De VWGA
blijft dus de aandacht trekken, en de jaarlijkse vogelherkenningscursus zal hier zeker aan bijdragen!
Het jaarverslag zal net als vorig jaar op de website verschijnen. Ook is de jaarlijkse acceptgiro
bijgesloten. U doet ons een groot plezier die per omgaande te betalen.
Op dit moment hebben nog steeds niet alle leden hun contributie betaald over 2013, ook niet na
diverse aanmaningen. Wat vervelend is, want het kost erg veel tijd en moeite om herinneringen
te sturen. Het liefst zouden we zien dat iedereen er een incasso van maakt. Voor ons het
allereenvoudigst en goedkoopst. En echt, zodra u dat wenst schrappen we u van de incassolijst. Een
puntje is nog de IBAN. Hoewel er op dit moment vertraging is in de invoering van dit 18 tekens lange
banknummer verzoek ik u toch dit IBAN-nummer in te vullen.

Zwarte Ruiter, Bovenkerkerpolder, 9 oktober 2013

D

it artikel beschrijft de vroegste voorjaarswaarnemingen uit 2013. Voor de berekening en
de methode van gemiddelde vroegste datum en bandbreedte verwijs ik naar het artikel
Voorjaarsfenologie 2003 in De Gierzwaluw jg. 41 (4) p. 27-38. De uitleg is ook te vinden op
de website van de VWGA (kijk op vogelsamsterdam.nl/voorjaarsfenologie). Van Zwarte Roodstaart,
Tjiftjaf en Zwartkop worden alleen zangwaarnemingen meegeteld voor de voorjaarsfenologie.
Op de website is ook de zgn. overall fenologielijst te vinden, waarin van de geselecteerde soorten
de eerste en tweede vroegste datum aller tijden wordt genoemd.
De meeste voorjaarswaarnemingen van 2013 zijn verkregen via waarneming.nl en het Amsterdams
VogelNet. De gegevens staan vermeld in de tabel. De berekende waarden ontving ik van Jan van
Blanken, waarvoor dank.

Conclusie
Van de soorten, waarvan een bandbreedte bekend is, arriveerden er in 2013 negen vroeg:
Lepelaar, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Grutto, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Fluiter, Tjiftjaf en Bonte
Vliegenvanger.

Ik zie u op de ALV!
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