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Voorwoord 
Voor jullie ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Dutch Birding Association (hierna: Dutch 
Birding). In navolging op het jaarverslag van vorig jaar belichten wij in dit jaarverslag zowel de 
organisatie als de financiële huishouding.  

Met de wisselingen binnen het bestuur heeft de afronding van dit verslag enige tijd op zich laten 
wachten. Met dit verslag vertrouwen wij erop jullie een goed inzicht te geven in onze 
inspanningen en de besteding van de ontvangen contributiegelden, overige inkomsten en 
gemaakte kosten.  

Het bestuur, 
 
Arjan van Egmond, voorzitter 
Han Zevenhuizen, secretaris 
Kees de Vries, penningmeester 
Rob Gordijn, bestuurslid 
Marten Miske, bestuurslid 
Toy Janssen, bestuurslid 
Pieter van Veelen, bestuurslid 
Jorrit Vlot, bestuurslid 
Garry Bakker, vertegenwoordig binnen het bestuur namens de (kern)redactie 

Katwijk, november 2017 
 
 

Woestijngrasmus Sylvia nana, Terschelling, 14 november 2015 (Garry Bakker) 
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Inleiding 
Het jaar 2015 was voor het bestuur een jaar van verder bouwen aan een toekomstvisie en 
implementeren van de eerste stappen. Als belangrijkste aandachtsgebieden voor de (nabije) 
toekomst zien wij verbreding binnen de WP en verdergaande digitalisering. Een groot project 
wat in de steiger is gezet was het bouwen van een nieuwe website. Een website waarin drie 
verschillende platforms – website, DB Alerts en Dutch Avifauna – samen worden gevoegd tot één 
integrale website.  

In dit jaarverslag wordt ook ingegaan op het verloop van het aantal begunstigers (tijdschrift). 
Afgelopen jaren is binnen het bestuur steeds meer het inzicht gekomen dat dit niet los gezien 
kan worden van het aantal bezoekers op de website en volgers via social media. We spreken dan 
ook niet meer over aantal begunstigers (een stichting kent officieel geen leden) maar over ons 
bereik! 

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. 
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De doelstellingen voor het tijdschrift Dutch Birding zoals deze door de redactie omschreven zijn 
in het Jaarplan zijn: 

 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 
zeldzame en schaarse vogels, en op systematiek, taxonomie en naamgeving van vogels 
in het algemeen. Bijdragen kunnen ook a 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; 

 Op een toegankelijke manier 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 aanbieden van aantrekkelijke kortingen op producten die horen bij de uitrusting 

van de Dutch Birder-er 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 benadering streven wij ernaar om een brede groep enthousiaste vogelaars te bereiken 
en deze stap voor stap mee te nemen in het vergrote van kennis en delen van informatie. De 
samenwerking tussen Birding Breaks is heroverwogen en besloten is dat de meerwaarde voor 
onze achterban er niet geheel is uitgekomen. Er is dan ook besloten om de samenwerking te 
beëindigen.   
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Van het Bestuur 
Begin 2015 heeft Rob Gordijn aangegeven zijn 1e termijn niet met een 2e te verlengen. Zowel 
Kees als Toy hebben aangegeven als bestuurder door te willen gaan in hun 2e termijn.  

Met het oog op het verlopen van termijnen in 2016 is gezocht naar versterking in het bestuur 
om tijdig kennis en ervaring te kunnen overdragen binnen het bestuur. Pieter van Veelen en 
Jorrit Vlot hebben zich als kandidaten gemeld en halverwege het jaar zijn zij toegetreden tot het 
bestuur. Arjan en Han hebben aangegeven in 2016 hun termijnen niet meer te verlengen. 
Daarmee kwam de zoektocht naar invulling van het voorzitterschap prominent op de bestuur 
agenda.  

Het bestuur was in 2015 als volgt samengesteld: 

Naam Functie Termijn 
Arjan van Egmond Voorzitter (t/m 30 juni 2016) 3e (laatste) 
Han Zevenhuizen Secretaris en vice-voorzitter (t/m 30 juni 2016) 2e (laatste) 
Kees de Vries Penningmeester (miv 1 november 2012) 1 > 2e 
Toy Janssen  Bestuurslid (miv 1 augustus 2012) 1 > 2e  
Rob Gordijn Evenementen (t/m 1 februari 2012) 1e - gestopt 
Marten Miske Social media en taken Rob Gordijn (vanaf 1 juli 2014) 1e  
Jorrit Vlot Bestuurslid (miv 1 juli 2015) 1e  
Pieter van Veelen Bestuurslid / WP Birding (miv 1 juli 2015) 1e  
Kernredactie Bestuurszetel   

 
De samenstelling van het bestuur in 2015 is op sterkte en stabiel. De taken van Rob Gordijn zijn 
voor een groot gedeelte overgenomen door Marten met ondersteuning op gebied van 
organisatie van evenementen door Arjan. Daarnaast heeft Marten zich gericht op de ‘zachte 
kant’ van onze organisatie door aandacht te geven aan wel en wee van onze medewerkers en 
naasten binnen onze achterban. Pieter heeft zich samen met Han gericht op de oriënteren van 
onze mogelijkheden binnen de WP.  

Gedurende het jaar kwam het bestuur op meerdere momenten bijeen. Enerzijds in petit 
committee en anderzijds in gezelschap met vertegenwoordiging van de verschillende redacties, 
projecten en de ledenadministratie. In tegenstelling tot voorgaande jaren vonden de 
vergaderingen vaak niet meer plaats in Santpoort maar elders op locatie centraal in het land.  

De samenwerking tussen met het bestuur, en dan met name met de penningmeester, en 
ledenadministrateur Maartje Doorn is goed verlopen. Zij heeft aangegeven dit ook de komende 
jaar te willen blijven vervullen.  

Met regelmaat is Garry Bakker als vertegenwoordiging uit de (kern)redactie aangeschoven. Op 
deze manier is een goede constante invulling gevonden. Dit sluit ook aan bij de in het jaarverslag 
van 2013 opgenomen wens om komen tot verdergaande integratie van de informatievoorziening 
tussen websites en tijdschrift. 
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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.  

Terugblik 2015 

Zeldzaamheden en twitching  
Een beknopte samenvatting van het ornithologische jaar 2015.  Ook dit jaar hield een 
Lammergier de gemoederen van vogelend Nederland flink bezig. Vanaf 5 mei werd enkele malen 
een exemplaar in ons land waargenomen. Een verzwakt exemplaar werd op 14 juni in Friesland 
opgeraapt en na opgelapt te zijn, met financiële ondersteuning van ondermeer Dutch Birding, 
teruggebracht naar Zwitserland om daar weer te worden vrijgelaten.  

Dat internet de laatste jaren veel meer en sneller informatie levert bleek wel uit de ontdekking 
van een Amerikaanse Oeverloper die van januari tot in mei bij Medemblik verbleef. De vogel 
werd ontdekt door systematisch bestuderen van foto’s van wintergevallen van Oeverloper op 
waarneming.nl.  

Het jarenlang door Leon Edelaar afzoeken van meeuwen leverde op 11 april het prachtige 
resultaat in de ontdekking van een 2kj Thayers Meeuw. Uiteindelijk de enige nieuwe soort voor 
Nederland in 2015. 
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Thayers Meeuw Larus thayeri, Bergen aan Zee, 1 april 2015 (Frank Dröge) 

 

Na de verassende Afrikaanse Woestijngrasmus was het dit jaar aan de beurt aan zijn Aziatische 
broertje. De derde Woestijngrasmus voor Nederland verbleef van 13 t/m 19 november in West-
Terschelling. 

Geen nieuwe soort voor Nederland maar wel voor alle Nederlandse vogelaars was een Grijze 
Junco die zich van 1 februari t/m 10 april ophield in de woonwijk Bedum aan de rand van de stad 
Groningen. Deze wijk werd al eerder bekend door de aanwezigheid van twee Haakbekken in het 
najaar van 2004. 

In 2015 geen nieuw jaarrecord wel Pieter Doorn 343. Wel werd 12 jaar oude BigDay-record 
verbroken. Op 24 mei werd door Piet 190 soorten waargenomen. Het oude record was van 10 
mei 2003 en stand op 187 soorten.  

Zoals de laatste jaren gebruikelijk heeft Wietze Janse, in samenwerking met Arnoud van den 
Berg, een uitgebreide terugblik samengesteld en op onze website gepubliceerd:   

https://www.dutchbirding.nl/dbactueel/1051/jaaroverzicht_2015#1051  

Ledenverloop 
Het ledenverloop gedurende het jaar en de ledensamenstelling is als volgt weer te geven: 
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Omschrijving  2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Stand per 1 januari   1840 1856 1893 1847 2055 2033  
Bij: nieuwe begunstigers* bij      Niet apart bijgehouden 
Af: opzeggingen     Niet apart bijgehouden 
Stand per 31 december   1840 1856 1863 1847 2055 2033  
         
Omschrijving  2015 2014 2013 2012 2011 2010  
Nederland   1155  1181 1187 1303 1304  
Buitenland    685  682 660 752 729  
Totaalaantal begunstigers   
Per 31 december 

 1840 1856 1863 1847 2055 2033  

 

Het aantal begunstigers blijft licht dalen, maar gelukkig valt het erg mee. 

*Begunstigers: de stichting kent geen leden maar begunstigers. 

Ontwikkelingen tijdschrift 
Het tijdschrift Dutch Birding is qua opzet en verschijning ongewijzigd gebleven. De hoge kwaliteit 
en het volgens strakke planning van verschijnen van Dutch Birding blijven ongekend. 

De redactie als bestuur onderschrijven de sterke wens om Dutch Birding digitaal te ontsluiten.  
Zowel de oude artikelen – opnieuw in laten scannen – als het digitaal en interactief aanbieden 
van nieuwe nummers. Een eerste aanzet is gemaakt door het opnieuw te laten inscannen van 
oude nummers. Deze zijn inmiddels beschikbaar via het internationaal, openbare 
publicatieplatform Issuu.com. Tevens zullen deze via de in 2016 te lanceren nieuwe website 
beschikbaar zijn.   

Het recent (2013) wegvallen van Limicola (Duitsland) en Birding World (Verenigd Koninkrijk / 
WP-georiënteerd) biedt kansen om verder uit te breiden. Bijvoorbeeld door werven en 
publiceren van buitenlandse gevalsartikelen.  

In het Jaarplan 2016 van de redactie wordt uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen jaar en 
ingegaan op geplande toekomstige publicaties alsmede de samenstelling van de redactie en 
samenwerking met het bestuur, CDNA en CSNA.  

Dutch Birding-fonds 
In Dutch Birding 24: 125, 2002 en op de website is bekendheid gegeven aan het bestaan van het 
Dutch Birding-fonds. Het eerste resultaat (‘Separation of adult European and American Herring 
Gulls’ van Peter Adriaens) is in 2004 gepubliceerd. Het tweede resultaat (‘White-headed Long-
tailed Bushtits in the Netherlands’) van Justin Jansen en Wim Nap is gepubliceerd in 2008. Het 
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derde artikel (‘Identification of White Wagtail and Pied Wagtail’; Dutch Birding 32: 229-250, 
2010) van Peter Adriaens, Davy Bosman en Joris Elst is in 2010 gepubliceerd.  

Door het wegvallen van de foto- en auteursvergoeding vormt het DB-fonds samen met het 
beperkte budget ‘handgeld’ de enige ‘terugvaloptie’ wanneer toch een vergoeding verleend 
moet worden voor buitengewoon fotomateriaal en/of een exclusief artikel. 

In 2013 is een aanvraag ingediend en gehonoreerd voor onderzoek naar de herkenning en 
kleedvariatie van taxa binnen het Stormmeeuwen-complex (Peter Adriaens & Chris Gibbins). 
Een uitgebreide publicatie is in voorbereiding en is gepland om als speciale uitgave in 2016 te 
publiceren.  

Onderzoek herkomst Casarca’s 

 Het verdient de aandacht om potentiële auteurs / onderzoekers aan te moedigen om een 
beroep te doen op de mogelijkheden van het Dutch Birding-fonds.  

Website( www.dutchbirding.nl) 
Het aantal unieke bezoekers is ten opzichte van voorgaande jaren min of meer gelijk gebleven.  

Wat betreft het verder door ontwikkelen van de website www.dutchbirding.nl  is in 2015 serieus 
werk gemaakt om de drie websites (incl. www.dutchbirdalerts.nl en www.dutchavifauna.nl) 
samen te gaan voegen en een nieuwe verfrissende uitstraling te geven. Gelijktijdig met de 
samenvoeging zullen ook optimalisaties en extra functionaliteiten worden doorgevoerd en 
toegevoegd. Tevens zal een eenduidig ontwerp worden doorgevoerd en de interactie met het 
tijdschrift Dutch Birding worden vergroot door het digitaal en interactief (met webextra’s) van 
artikelen.   

Aan Jeroen van Vianen is opdracht gegeven om bovenstaande werkzaamheden uit te voeren. 
Hiervoor is in de begroting budget gereserveerd. Het lanceren van de nieuwe website staat 
gepland voor begin 2016. 

Er is geen gebrek aan kopij voor een regelmatige verversing van rubrieken als DB-Actueel Online, 
WP-Birding en World-Birding. Punt van aandacht is de – alertheid op – publicatie van een 
Actueeltje na de ontdekking van een zeldzaamheid. Stap voor stap gaat dit wel beter.  

De integratie van de webredactie in de redactie van het tijdschrift begint steeds meer vorm te 
krijgen. Uiteindelijk doel is dat één redactie komt die zorg draagt voor zowel het tijdschrift als de 
content op de website.  
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Dutch Bird Alerts  
Hieronder is in een overzicht het aantal gebruikers weergegeven. Het aantal leden heeft, met 
name na het lanceren van de nieuwe app-versies, een duidelijke groei doorgemaakt.  

        
Omschrijving 2015 2014 2013 2012 2011   
Aantal leden DB Alerts* Ca. 330 ca. 320 329 319 275   
Aantal downloads IPhone 
app app* 

Onbekend Onbekend nvt 359 ** 416   

Aantal downloads IPhone 
app versie 2* 

Onbekend Onbekend 774 (1) 243 ** n.v.t.   

Aantal downloads Android 
app *** 

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 428   

    *per 1 april 2013    **downloads 
laatste 26 weken 2012   
(1) tevens 994 updates in 2013 

   

        
 
Het beter uitnutten van de mogelijkheden van DB Alerts verdient de aandacht. Met name waar 
het gaat om gebruik van het lokale profiel voor regionale zeldzaamheden. Wat ook de aandacht 
verdient is hoe om te gaan met vogelnieuws tijdens ondermeer Deception Tour - en Dutch 
Birding - weekenden op de eilanden. Het gebruik van Whatsapp werkt tijdens deze weekenden 
prima maar is voorbehouden tot een beperkt aantal deelnemers. De tijd lijkt rijp voor Dutch Bird 
Alerts 2.0! 

 

Slogan Dutch Bird Alerts: “Het laatste vogelnieuws direct beschikbaar in het veld” 

Dutch Avifauna  

Zoals bekend is in augustus 2012 de Dutch Avifauna gelanceerd en sinds januari 2013 is de CDNA 
overgegaan op het online rouleren en beoordelen van gevallen van indiensoorten via 
dutchavifauna.nl. Inmiddels werkt dit naar tevredenheid. Jeroen van Vianen wordt door CDNA 
betrokken in ervaringen en eenvoudig te implementeren verbeteringen worden vrijwel gelijk 
opgepakt. 

De Dutch Avifauna heeft binnen vogelend Nederland inmiddels een onomstoten status als 
digitaal ornithologisch archief afgedwongen.  

* De CDNA is een commissie van de Dutch Birding Association en de Nederlandse 
Ornithologische Unie. 

 Indienen 
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Met de komst van het nieuwe digitale rouleren, is ook het indienen een stuk eenvoudiger 
geworden. Sinds januari 2013 is het mogelijk om online een geval van een zeldzame soort in te 
dienen op http://www.dutchavifauna.nl/recordform. Vrijwel tegelijkertijd is de koppeling met 
waarneming.nl gemaakt, zodat de meeste van de reeds beschikbare informatie op 
waarneming.nl direct overgenomen wordt in het indienformulier. Tevens kunnen gemakkelijk 
foto’s, video’s en/of geluidsopnamen worden toegevoegd. Een deel van de gevallen wordt 
echter nog steeds niet ingediend. De CDNA wil benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor 
het indienen ligt bij de waarnemer. Indien een geval na drie maanden nog steeds niet door de 
ontdekker/een waarnemer is ingediend, zal de CDNA-archivaris het geval zelf in roulatie 
brengen met de op dat moment beschikbare documentatie (zie artikel 2.3 van het CDNA 
handboekhttp://www.dutchavifauna.nl/handboek#2_3). Simpelweg een foto plaatsen van een 
geval is niet altijd voldoende en de CDNA juicht toe als gevallen uitvoerig worden beschreven, 
zodat de documentatie optimaal is. 

 

 Twitter 

De gevallen die uit gerouleerd zijn – d.w.z. waar de CDNA een beslissing over heeft genomen – 
verschijnen bij ‘recente wijzigingen’ op www.dutchavifauna.nl en worden doorgezet naar 
www.twitter.com/dutchavifauna. Op dit twitteraccount worden incidenteel ook mededelingen 
geplaatst vanuit Dutch Avifauna en/of CDNA. De tweets zijn openbaar. 

Toevoegen documentatie 

Vrijwilligers van Dutch Birding zijn ook in 2015 intensief bezig geweest met het het up-to-date 
brengen van informatie en het toevoegen van beelden, geluiden en teksten. Meer 
documentatie blijft echter welkom, waarbij het oordeel van de CDNA leidend is om iets al dan 
niet toe te voegen. Mocht U zelf nog foto's, geluiden, krantenknipsels, of een beschrijving in 
een oud notitieboekje vinden, stuur dan een bericht naar info@dutchavifauna.nl of ga naar 
www.dutchavifauna.nl. 

Projectgroep Gedragsregels 
Vogels kijken heeft de laatste jaren duidelijk in populariteit gewonnen. Dit is ook goed te merken 
bij de belangstelling voor zeldzame soorten. Vaak genoeg gebeurt het dat al de eerste dag enkele 
honderden vogelaars, zoals bij de Rosse Waaierstaart, op een melding afkomen. In de dagen na 
de ontdekking vaak gevolgd nog enkele honderden vogelaars en fotografen. Deze toegenomen 
belangstelling brengt in het veld soms ook de nodige irritaties met zich mee. Zij het door 
onderling gedrag jegens elkaar, als verstoring van de vogel.  
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In 2013 is door de Projectgroep 
Gedragsregels een concept 
plan ingebracht. Dit hierin 
omschreven adviezen worden 
als richtlijn gehanteerd binnen 
het Dutch Bird Alerts-team. 
Het plan zelf is niet verder 
gekomen dan een concept, en 
daarmee kan vermeld worden 
dat de projectgroep 
stilzwijgend is ontbonden. 
Vanuit bestuur zijn de 
aangereikte adviezen gebruikt 
om met regelmaat naar buiten 

treden tijdens evenementen en via berichten op de website.  

Bovenal gaat het om respect te hebben voor elkaar, de vogel(s) en natuur. Het begint door elkaar 
op elkaars gedrag aan te spreken. 

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.   

Door de ontwikkeling van de Dutch Avifauna en het implementeren van de tweede fase, namelijk 
het digitaal indienen, beoordelen en rouleren, is het contact en de samenwerking de laatste jaren 
met het CDNA geïntensiveerd. In 2013 heeft Sander Bot de voorzittershamer overgenomen van 
Nils van Duivendijk. Wij willen Nils bedanken voor zijn jarenlange inzet.  

Steven Wytema is vanuit het bestuur aangesteld als coördinator van de Dutch Avifauna. Hij 
verzorgt de aansturing van het team en afstemming met de CDNA. De Dutch Avifauna is een vast 
agendapunt in de CDNA-vergadering. 

Activiteiten 2015 
Dutch Birding vogeldag 

Niet de op de gebruikelijke eerste zaterdag van februari maar op zaterdag 21 maart was de 
jaarlijkse Vogeldag te Lunteren. Reden voor deze afwijkende datum was dat The Sound 
Approach graag de Vogeldag wilde gebruiken om hun nieuwe boek Undiscovered Owl te 
presenteren! Deze gelegenheid onderstreept eens te meer de bijzondere samenwerking tussen 
beide partijen.  Mooie bijkomstigheid was dat Sound Approach-medewerker Dick Forsman ook 
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aanwezig was en on meenam in zijn “10-year raptor quest”. Arjan Dwarshuis nam ons mee in 
zijn voorbereiding op zijn poging om het wereldrecord te verbeteren. De geslaagde Vogeldag 
werd afgesloten door een lezing van “The Urban Birder” David Lindo  

 Voorjaarsweekend  

Sinds 2012 wordt in samenwerking van Vogelinformatiecentrum een voorjaarsweekend 
georganiseerd. Zo ook dit jaar weer van 8-10 mei. 

Het voorjaarsweekend kent een andere dynamiek dan die in het najaar. Door het lange licht, en 
vaak mooie weer, is een avondprogramma bij de bezoekers niet in trek.  

 Najaarsweekend 

In navolging op de laatste najaren en het afgelopen voorjaar was het Dutch Birding 
Texelweekend een groot en groeiend succes.  Het gehele weekend waren veel vogelaars, naar 
schatting enkele honderden, te vinden in het veld. Ook de avonden in het Eierlandse Huis 
waren allen avonden goed tot zeer goed bezocht. Tijdens het weekend weten wij een brede 
groep vogelaars te bereiken en zodoende kennis te laten maken met Dutch Birding.  

Een verslag staat op onze website: 
https://www.dutchbirding.nl/evenementen/1038/massas_vogels_in_de_miezer#1038  

De organisatie van beide weekenden wordt grotendeels verzorgt door Marc Plomp 
(Vogelinformatiecentrum Texel). De samenwerking en inzet vanuit Dutch Birding verdient de 
aandacht van het bestuur.   

 Deelname aan beurzen 

Naast organiseren van activiteiten neemt Dutch Birding jaarlijks ook deel aan een aantal 
evenementen, zoals ondermeer de Belgische vogeldag, Birdfair en de SOVON dag.  

Het bestuur meent hiermee een bij te dragen aan vergroting van de naamsbekendheid van 
Dutch Birding onder vogelaars en vergroting van het netwerk met andere (vogel-)organisaties. 
Het aantal nieuwe abonnees dat op dergelijke evenementen blijft evenwel gering, maar is dan 
ook niet het (hoofd)doel. 

Dutch Birding in de media 
In navolging op voorgaande is door de media met toenemende aandacht aan gebeurtenissen in 
het veld.  
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Dutch Birding is alert op de nieuwswaarde van ontdekkingen van zeldzame vogels en onderhoud 
contacten met relevante media. Bij nieuwswaardige ontdekkingen worden persberichten 
opgesteld en verspreid. Bij het verspreiden richten wij ons met name op regionale media en de 
website Natuurbericht.nl. Vanuit het bestuur treden Arjan en Marten op als woordvoerder, al 
leert de ervaring dat de pers blijft doorbellen tot dat ze spoedig iemand aan de lijn hebben. Het 
bestuur informeert elkaar onderling omtrent contacten met de pers. Het bestuur streeft ernaar 
gedoseerd om te gaan met het verspreiden van nieuws. Daarbij vindt adhoc ook afstemming 
plaats met andere organisaties zoals Vogelbescherming en Sovon. Informeel is met deze partijen 
gesproken over onderlinge afstemming omtrent kanaliseren berichtgeving.  

Werd in voorgaande jaren nog proactief de media opgezocht door middel van het uitgeven van 
persberichten, in 2015 werd bewust minder de media gezocht.  

Social Media 
Sinds 2010 is Dutch Birding actief of Twitter. Via dit medium worden berichten verstuurd mbt 
evenementen, verschijnen Dutch Birding, nieuwe onderwerpen op website, e.d. Sinds oktober 
2011 zijn we ook op Facebook actief. Op andere sociale netwerken zijn wij niet actief. Het verder 
benutten van de mogelijkheden verdient de aandacht. 

Naast het tijdschrift en de websites is social media een goede manier om onze achterban te 
bereiken en te informeren wat wij doen en welke informatie wij verspreiden. Het verder inzetten 
en gebruiken van social media verdient de aandacht en prominente positie op de agenda van het 
bestuur.  

Sponsoring & Marketing 
Wat betreft de relaties met advertenties en banners kijken wij terug op een zeer succesvol jaar. 
De ingezette koers om dichter bij adverteerders en relaties te staan heeft duidelijk zijn vruchten 
afgeworpen. Resulterend in met name meer banners op de websites. De relatie met Swarovski 
heeft er in de afgelopen twee jaren toe geleid dat zij waarde hechten aan een kritische blik van 
Dutch Birders op nieuwe producten. Inmiddels hebben wij verschillende nieuwe 
optiekproducten onder de loep genomen en daarover via www.dutchbirding.nl verslag 
uitgebracht.  

De opbrengst is ook dit jaar weer gestegen naar bijna € 13.000 Dit is een stijging van 18% ten 
opzichte van 2012 (€ 11.000). De verwachting dat we deze stijgende lijn kunnen vasthouden. 

In Mark Dijksterhuis hebben wij de gewenste versterking gevonden op het gebied van marketing 
& sponsoring.  
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Species Champion: Lepelbekstrandloper   
Dutch Birding is in 2009 samen met Vogelbescherming Nederland Species Champion geworden 
van 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 fondsverwering – 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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Controlecommissie  
De controlecommissie bestaat uit Huig Ouwehand en Frank van Duivenvoorde. Het bestuur 
waardeert het zeer dat zij bereid zijn de financiële gang van zaken binnen de stichting en de 
verslaglegging daarover te controleren. 

 

Jaarrekening 2015 

Balans per 31 december 2015  

  31-12-2015  31-12-2014  31-12-2015 31-12-2014 
  € 

   
Activa   Passiva  
      
Inventaris   Eigen vermogen   
Hardware -  - Resultaat boekjaar 2.965 363 
                              
Vlottende activa 

  Kapitaal           66.424 66.061 
 

Debiteuren 628 4715 Contnuïteitsreserve 60.000 60.000 
   Onderzoeksfonds 3.563 5.213 
Nog te ontvangen 
bedragen 

 
3.755 

 
4.066 

  

                   Kortlopende 
schulden 

 

Liquide middelen   Crediteuren 0 19.335 
Banken   168.796 153.968 Vooruitontvangen  31.124 28.974 
Kas 969 1.167 Contributie 1.120 
   Overige nog te 

betalen kosten  
400 120 

      
     

Totaal - Activa 174.149 159.916 Totaal - Passiva 164.476 180.066

Exploitatierekening over 2015 

  Realisatie 2015 Realisatie 2014 
 
 
Opbrengsten   
Contributie tijdschrift Dutch Birding 66.107 67.837 
Contributie Rare Bird Alerts 8.313 8.774 
Advertenties en banners 12.939 11.311 
Evenementen en overige 6.750 5.918 
Renteopbrengsten 499 899 
 94.607 94.738 
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Kosten 
Productie tijdschrift Dutch Birding 54.740 51.164 
Vergoeding medewerkers 10.024 9.268 
Evenementen en promotionele kosten 11.243 15.266 
Website en Rare Bird Alerts 1.335 5.758 
Kantoorkosten 4.603 4.776 
Overige kosten 6.083 1.734 
Bankkosten 825 785 
 88.854 91.194 
Resultaat over het jaar 5.754 -416 
   

 

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.  

2015 heeft een veel beter resultaat opgeleverd dan verwacht. 
Het resultaat over 2015 is te verklaren door: 

- Opbrengsten: Hogere omzet banners en advertentie, nagekomen opbrengst van 
verkoop van merchandise en hoge koers van de Pond Sterling. Wel is de 
contributieopbrengst gedaald vanwege een afname in het aantal leden en wanbetalers.  

- Kosten: Geen uitgave van dvd jaaroverzicht meer, lagere kosten internet, geen 
afschrijvingskosten meer 

- Hoge kosten in 2015: opzetten nieuwe website (inhuren professional) 

 

 

 

Verklaring van de controlecommissie  

De controlecommissie adviseert het bestuur om de jaarstukken goed te keuren. Daarnaast 
adviseert de controlecommissie décharge te verlenen aan de penningmeester voor het financiële 
beheer en het gevoerde beleid. 
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Jaarplan 2016 
In 2016 wordt alweer de 38e jaargang van Dutch Birding uitgegeven. Het bestuur is voornemens 
hier tijdens het voor- en/of najaarsweekend dit succes te vieren. 

Eind 2012 heeft het bestuur een eerste stap gezet naar een strategische (her-) oriëntatie voor 
de komende circa 3 tot 5 jaar en met een horizon tot 2020. Het bestuur heeft de ambitie om het 
aantal begunstigers van Dutch Birding en gebruikers van Dutch Bird Alerts alsmede bezoekers 
van onze websites in de komende jaren verder te laten groeien. Daarnaast is het bestuur zich 
ervan bewust dat met groei van de activiteiten van- en het aantal betrokkenen bij Dutch Birding 
de tijdsbesteding en complexiteit van de organisatie is toegenomen. En dat verloop in 
bestuursleden, redactie en overige betrokkenen een continuüm zal zijn die vraagt om 
toenemende transparantie en overdraagbaarheid van kennis en ervaring. 

Het bestuur wil om bovengenoemde redenen, in nauwe samenwerking met de redactie en 
andere betrokkenen, een integrale en geïntegreerde visie ontwikkelen en uit te werken waarin 
de activiteiten en de mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen de groei in worden 
samengebracht. De financiële en organisatorische uitwerking van deze strategie zullen eveneens 
worden uitgewerkt. 

Onder meer zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden tot verdergaande digitalisering en 
interactiviteit van het aanbod van Dutch Birding. Het gebruik van social media en andere 
manieren om vogelaars aan de Dutch Birding Association te binden zullen naar verwachting 
worden geïntensiveerd.  
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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  

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap 
Nieuwe begunstigers zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden via de website 
http://www.dutchbirding.nl.  

 


