Voorwoord
Voor jullie ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Dutch Birding Association (hierna: Dutch
Birding). In navolging van het jaarverslag van vorig jaar belichten wij in dit jaarverslag zowel de
organisatie als de financiële huishouding.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee goed inzicht te geven in onze inspanningen en de besteding
van de ontvangen contributiegelden, overige inkomsten en gemaakte kosten.
Gezien de verlate afronding van het jaarverslag is besloten om een beknopte versie, met als
doel vastleggen van getallen, samen te stellen.
Het bestuur,
Arjan van Egmond, voorzitter
Marten Miske, secretaris
Kees de Vries, penningmeester
Rob Gordijn, bestuurslid
Toy Jansen, bestuurslid
Han Zevenhuizen, bestuurslid
Katwijk, januari 2016

Afrikaanse Woestijngrasmus Sylvia deserti, Alphen aan den Rijn, 29 november 2014 (Herman Bouman)
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Inleiding
In 2014 is met name aandacht besteed aan het leggen van een goede basis om Dutch Birding
klaar te maken voor de toekomst. Belangrijkste aandachtsgebieden voor het bestuur zijn
ontwikkeling van de website en het integreren van het tijdschrift in de website. Met als doel
om het internationale plaform te worden over Palearctische vogels.
Met Marten Miske is jong en verfrissend bloed in het bestuur ingebracht, en Garry Bakker is
vanuit de (kern)redactie naar voren geschoven om als vertegenwoordiging van de redactie aan
bestuursvergaderingen deel te nemen.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 41201763 en is statutair gevestigd te Amsterdam.

Doelstellingen
De Dutch Birding Association is in 1979 opgericht en heeft als doel het stimuleren van het
bestuderen van in het wild levende vogels en het analyseren en documenteren van bijzondere
waarnemingen. De belangrijkste activiteiten zijn de uitgave van het tijdschrift Dutch Birding en
het beheren van, en digitaal publiceren van foto’s en artikelen op, de website
www.dutchbirding.nl. Daarnaast beheert de Dutch Birding Association een landelijk systeem
van Dutch Bird Alerts (zie www.dutchbirdalerts.nl) waarmee bijzondere vogelwaarnemingen
zeer snel en efficiënt bekend kunnen worden gemaakt aan de deelnemers.
De website(s) van Dutch Birding is de plek waar vogelaars, andere verenigingen en instanties en
media het laatste nieuws, foto’s en achtergrondinformatie over interessante en zeldzame
vogels in Nederland kan vinden.
De Dutch Birding Association deelt de verantwoordelijkheid voor twee belangrijke
ornithologische commissies met de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het gaat om de
Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek
Nederlandse Avifauna (CSNA). Deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling, archivering en
publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland (CDNA) en voor het bepalen en
actualiseren van de systematische behandeling van soorten en ondersoorten op de
Nederlandse avifaunistische lijst (CSNA). In 2012 is in samenwerking met de CDNA de website
www.dutchavifauna.nl gelanceerd. Een compleet digitaal overzicht met alle waarnemingen
van (voormalige) beoordeelsoorten.
De doelstellingen voor het tijdschrift Dutch Birding zoals deze door de redactie omschreven zijn
in het Jaarplan zijn:

Stichting Dutch Birding Association
Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam
Handelsregisternummer:41201763, Kamer van Koophandel









Dutch Birding is een internationaal georiënteerd tijdschrift dat beoogt om op zo
aantrekkelijk mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde wijze originele
informatie te publiceren over in het wild voorkomende vogels.
Dutch Birding richt zich in volgorde van belangrijkheid op: Nederland; West-Europa;
West-Palearctisch gebied; Palearctisch gebied; overige gebieden.
Dutch Birding richt zich in hoofdzaak op herkenning, verspreiding en voorkomen van
zeldzameen schaarse vogels, en op systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels
in het algemeen. Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op algemenere
(onder)soorten en op aspecten als gedrag, afwijkingen, historie en bescherming.
Dutch Birding biedt een platform voor auteurs (incl onderzoekers en fotografen) uit
Nederland om hun kennis en ervaringen te publiceren. Ook bijdragen van auteurs uit
andere landen zijn welkom.
Dutch Birding richt zich op ervaren vogelaars met specifieke interesse voor de
aangegeven onderwerpen maar probeert deze onderwerpen voor een breed publiek
van vogelaars toegankelijk te maken.
Dutch Birding publiceert in het Engels en Nederlands en zorgt dat zoveel mogelijk
essentiële informatie voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk is.

Bij het uitdragen van onze doelstellingen streven wij na dit op een getrapte manier te doen om
zodoende een bredere groep te kunnen bereiken:
 Via tijdschrift (zie hierboven);
 Via website en jaarlijkse Vogeldag: voornamelijk gericht op de Nederlandse vogelaar;
georiënteerd op vogels kijken en ‘twitching’ in Nederland. Gericht om mee te nemen in
de kennisontwikkeling zoals die in het tijdschrift wordt behandeld;
 Kennis maken met Dutch Birding en haar doelstellingen: via Texelweekenden.
Daarnaast tracht de Dutch Birding Association haar doelstellingen te realiseren en uit te dragen
door middel van:





Het beschikbaar stellen van oude DB jaargangen via de website;
Het in samenwerking met Natuur Digitaal publiceren van het Jaaroverzicht (dvd);
Het aanbieden van aantrekkelijke kortingen op producten die horen bij de uitrusting
van de Dutch Birder en interessante reizen;
Dutch Birding treedt op als aanspreekpunt voor haar leden en derden. Bijvoorbeeld
naar de media of andere vogel- en natuurorganisaties.

Door deze gelaagde benadering streven wij ernaar om een brede groep enthousiaste vogelaars
te bereiken en deze stap voor stap mee te nemen in het vergroten van kennis en delen van
informatie.
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ANBI-status
Naar aanleiding van een gesprek bij Vogelbescherming Nederland over het werven van geld
voor de Lepelbekstrandloper kwam de ANBI status ter sprake. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Na de toelatingseisen te hebben besproken in de bestuursvergaderingen is
besloten om deze status aan te vragen. De Belastingdienst heeft dit verzoek gehonoreerd en
met ingang van 01-01-2014 heeft Dutch Birding de ANBI status toegewezen gekregen.
Belangrijk aandachtspunt is dat wij bepaalde gegevens over onze organisatie en de financiële
huishouding openbaar – op onze website – publiceren.
Het verkrijgen van de status met de bijbehorende verplichtingen past ook goed in het streven
om transparanter te zijn wat betreft onze financiële huishouding en onze achterban te
informeren over het reilen en zeilen van Dutch Birding.

Van het Bestuur
Het bestuur was in 2014 als volgt samengesteld:
Naam
Arjan van Egmond
Han Zevenhuizen
Kees de Vries
Toy Jansen
Rob Gordijn
Marten Miske
Kernredactie

Functie
Voorzitter (t/m 30 juni 2016)
Secretaris en vice-voorzitter (t/m 30 juni 2016)
Penningmeester (miv 1 november 2012)
Bestuurslid (miv 1 augustus 2012)
Evenementen (miv 1 februari 2012)
Communicatie, social media (miv 1 juli 2014)
Bestuurszetel

Termijn
3e (laatste)
2e (laatste)
1e
1e
1e
1e

Gedurende het jaar kwam het bestuur op meerdere momenten – gemiddeld om de twee
maanden – bijeen. Enerzijds in petit comité en anderzijds in gezelschap met
vertegenwoordiging van de verschillende redacties, projecten en de ledenadministratie.
Met de kernredactie is, in overleg met de betreffende redactieleden, besproken om
redactieleden op afroep uit te nodigen voor bestuursvergaderingen om zodoende een
constante invulling te hebben van hun bestuursfunctie. Met de toenemende agenda van het
bestuur en de ambities tot verdergaande integratie van de informatievoorziening tussen
websites en tijdschrift streeft het bestuur ernaar in 2014 te komen tot een vaste
vertegenwoordiging van zowel kernredactie als webredactie.
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Organisatie
Sinds haar oprichting in 1979 draait de organisatie van Dutch Birding Association op de inzet
van een groot aantal vrijwilligers die zich op een zeer breed vlak inzetten. Een compleet
overzicht van het bestuur, redactie en medewerkers met vermelding van namen, functies en
verantwoordelijkheden is te vinden in Dropbox.
De structuur van de organisatie is weergegeven in het bijgevoegde schema.

Dutch Birding-fonds
In Dutch Birding 24: 125, 2002 en op de website is bekendheid gegeven aan het bestaan van
het Dutch Birding-fonds. In de afgelopen jaren zijn diverse aanvragen gehoneerd en zijn
artikelen, met behulp van het fonds, tot stand gekomen en gepubliceerd.
In 2013 zijn er twee verzoeken binnengekomen. Te weten een financiële bijdrage voor het
onderzoek (via halsbanden en satellietzenders) naar de herkomst en verspreiding van in
Nederland overzomerende Casarca's en een aanvraag voor onderzoek naar de herkenning en
kleedvariatie van taxa binnen het Stormmeeuwen-complex (Peter Adriaens & Chris Gibbins).
Planning is dat hierover in 2016 wordt gepubliceerd.

CDNA en CSNA
Beide commissies, Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en Commissie
Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA), vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van
Dutch Birding Association.

Activiteiten 2014
Zoals ieder jaar organiseerden wij een Vogeldag (februari) en zowel in het voor- (mei) als najaar
(oktober) een Texelweekend. Tevens waren wij met een stand aanwezig op de British Birdfair
(augustus), Belgische Vogeldag (februari) en SOVON-dag (november). Het bestuur meent
hiermee bij te dragen aan vergroting van de naamsbekendheid van Dutch Birding onder
vogelaars en vergroting van het netwerk onder andere (vogel)organisaties.
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Species Champion: Lepelbekstrandloper
Dutch Birding is in 2009 samen met Vogelbescherming Nederland (VBN) Species Champion
geworden van de Lepelbekstrandloper.
Begin 2013 zijn gesprekken opgestart met VBN met als doel dat wij vanaf 2015 zelfstandig
Species Champion kunnen worden. Dit schept wel een verplichting om het benodigde bedrag
binnen te halen, maar ook mogelijkheden om ervaring op te doen in fondsverwerving – VBN
heeft aangeboden om ons hiermee te helpen – en contact te leggen met andere partijen en
organisaties.
Dit soort initiatieven dragen bij aan het uitbreiden van ons netwerk en vergaren van kennis
over diverse organisaties en initiatieven. Dit alles met als doel om Dutch Birding bij een breder
publiek bekend te maken, haar doelstellingen beter uit te dragen en een professioneel
opererende, toekomstbestendige organisatie neer te zetten.
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Jaarrekening 2014
Balans per 31 december 2014
31-12-2014
€

31-12-2013
€

Activa

Nog te ontvangen
bedragen

0

984

715

1.266

4.066

2.512

Liquide middelen
Banken
Kas

Totaal - Activa

31-12-2013
€

Passiva

Inventaris
Hardware
Vlottende activa
Debiteuren

31-12-2014

€

153.968
1.167

158.492
659

159.916

163.914

Eigen vermogen
Resultaat boekjaar
Kapitaal
Continuïteitsreserv
e
Onderzoeksfonds

Kortlopende
schulden
Vooruitontvangen
Contributie
Overige nog te
betalen kosten

Realisatie 2013
€

Opbrengsten
Contributie tijdschrift Dutch Birding
Contributie Rare Bird Alerts
Advertenties en banners
Evenementen en overige
Renteopbrengsten

67.837
8.774
11.311
5.918
899
94.738

60.000

60.000

2.563

3.563

28.175

31.124
1.120
400

159.916

Exploitatierekening over 2014
Realisatie 2014

2.403
66.424

517

Totaal - Passiva

€

41668.827

66.549
8.230
13.690
5.422
1.208
95.099
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163.914

Kosten
Productie tijdschrift Dutch Birding
Vergoeding medewerkers
Evenementen en promotionele kosten
Website en Rare Bird Alerts
Kantoorkosten
Afschrijvingen
Overige kosten
Bankkosten
Resultaat over het jaar

54.754
10.203
18.140
4.066
4.489
984
1.734
785
95.154
416-

54.872
8.707
14.560
5.750
5.036
1.163
1.859
748
92.696
2.403

Toelichting bij de balans en exploitatierekening
De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten; tenzij in deze toelichting
anders vermeld, worden activa en passiva toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Het resultaat over 2014 is negatief vanwege de eenmalige uitgave van een Dubbel DVD (€
9.000). Wel is dit meteen de laatste uitgave van een DVD. Verder is de advertentieverkoop
gedaald ten opzichte van 2013 en zijn de gedeclareerde kosten van de medewerkers gestegen.
Het negatieve resultaat valt mee door de hoge koers van de Pond Sterling, hierdoor hebben we
hoog koersverschil in ons voordeel.
Verklaring van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie adviseert het bestuur om de jaarstukken goed te keuren. Daarnaast
adviseert de kascontrolecommissie décharge te verlenen aan de penningmeester voor het
financiële beheer en het gevoerde beleid.
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Contactgegevens
U kunt vanzelfsprekend te allen tijde contact opnemen met de stichting.
Stichting Dutch Birding Association
postbus 75611, 1070 AP Amsterdam
E-mailadres: dba@dutchbirding.nl
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