JAARVERSLAG 2019 VWG IJSSELSTREEK
Voorwoord bestuur
In maart 2019 is onze oprichter en erelid Wim Verholt
overleden. Ook overleed ons lid Ted Slinger, eveneens een lid
van het eerste uur.
De verouderde statuten van de vereniging werden vernieuwd.
Verder hebben er geen bijzondere activiteiten plaatsgevonden.
De vereniging is vooral weer bezig geweest met de vaste
activiteiten met de nadruk op ledenavonden, excursies,
inventariseren middels vele soorten tellingen en het ringen van
vogels.
Wij bedanken op deze plek alle actieve leden weer voor hun
inzet! Zonder jullie zou de VWG niet bestaan.

Algemeen
Het bestuur bestaat uit vijf personen die in de jaarvergadering allemaal herbenoemd werden. Er zijn
vijf bestuursvergaderingen geweest en tussendoor was er regelmatig contact via de mail.
Er hebben zich 21 nieuwe leden aangemeld. De omvang van de vereniging is stabiel gebleven (189
leden, was 186 in 2018) door een aantal opzeggingen. De financiën van de vereniging zijn zoals altijd
op orde.

Excursies en ledenavonden
Het maandelijkse excursieprogramma van halve of hele dagen kende weer een goede deelname.
Naast excursies in het eigen werkgebied werden ook terreinen daarbuiten bezocht waaronder enkele
nieuwe bestemmingen zoals de Kwade Hoek.
In 2019 zijn er tien ledenavonden geweest. Er kwamen gemiddeld 30 leden per avond met een
uitschieter van 44 leden in maart. Het programma bestaat altijd actuele mededelingen vanuit het
bestuur en vanuit de leden. Daarna is een inhoudelijk gedeelte met in- of externe sprekers. We
hadden weer mooie lezingen door externe sprekers over de grutto door Astrid Kant en door oud-lid
Marten Stoffel over sneeuwuilen.
Andere avonden werden verzorgd door onze eigen leden met lezingen over Yakutië, over Georgië en
over Andalusië.
En natuurlijk hebben we ook de klassiekers zoals de nieuwjaarsquiz, de boerenkoolmovie met
jaarvergadering, de excursie-avond in juni en de foto-avond in september weer gehad.

Jeugd
De junior vogelclub gaat iedere 14 dagen op pad om vogels, maar ook dassen, wilde zwijnen of vissen
te bekijken. De club bestaat eind 2019 uit 9 (was 16) leden. Er wordt gewerkt aan het werven van
nieuwe jeugdleden.

Cursussen
In 2019 is er een jaarcursus gegeven met 26 deelnemers en een beginnerscursus met 21 deelnemers.

Samenwerking met derden
Samen met de st. IJssellandschap is de oeverzwaluwwand bij de Bolwerksplas weer afgestoken. Voor
deze stichting verrichtte de VWG dit jaar een broedvogelmonitoringsproject in de Oostermaet.
Wij werkten ook dit jaar weer mee aan de Jongedierendag en aan de Nacht-van-de-nacht op de
Ulebelt.
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Voor- en najaarsweekend Winterswijk/Texel
Met 25 leden gingen we in april naar Winterswijk/Breedenbroek. Er werden in totaal 101 soorten
gezien.
In het eerste weekend van oktober ging er een groep van 27 personen naar Texel. Ze verbleven
opnieuw in de Fekonsieschuur. Dit is zo langzamerhand een vaste stek geworden. De camping lijkt
verleden tijd.

WOP (Werkgroep Onderzoek en Publicaties)
Via deze werkgroep vindt de coördinatie en eventuele publicatie van alle inventarisatie activiteiten
plaats. Er wordt tenminste vier keer per jaar vergaderd. Er waren weer diverse tellingen
waaronder BMP-projecten, kolonievogels, watervogeltellingen en ringwerkzaamheden. Op de
valreep van het jaar is het verslag over de resultaten van 2015 t/m 2017 gereed gekomen en
gepubliceerd.

Patrijzen
In Patrijs van Salland (PvS) werken de volgende organisaties samen: IVN Wijhe-Olst, Vogelwerkgroep
de IJsselstreek en Wildbeheer Eenheden in Salland. ANV Groen Salland zorgt voor de administratieve
en praktische ondersteuning. De werkgroep bestond in 2019 uit 4 actieve leden.
Er wordt tweejaarlijks geïnventariseerd; in 2019 werd weer geteld. Het is frappant om vast te stellen
dat de tellingen vaak weinig of geen waarnemingen opleveren, terwijl gedurende de tellingen in de
herfst/winter veel kluchten patrijzen gezien zijn. De schattingen uit de waarnemingen van de
jachthouders in Salland laten aantallen van ongeveer 750 patrijzen zien.
Naast tellingen is de belangrijkste activiteit de verbetering van de habitat middels inzaaien van
akkerranden.

Gierzwaluwen
Er is dit jaar geen telling georganiseerd. Een enkele teller heeft zijn/haar wijk wel geteld en
de gegevens doorgegeven.

Ringactiviteiten in 2019
Het afgelopen jaar waren er activiteiten bij de volgende ringprojecten: VRS Oude-en Nieuwe Gasthuis
(CES), VRS Vorden, VRS Hackfort (CES), VRS Olst (CES), VRS Hengforden, Ring-MUS Vorden, Eefde en
Gorssel. Hierbij zijn 6 gecertificeerde ringers betrokken samen met enkele ringers in opleiding en
enkele assistenten.
Totaal zijn er ruim 5400 vogels geringd van 60 soorten waaronder niet alledaagse zoals Middelste
Bonte Specht en Witkopstaartmees. Van de groep ringers hebben er 3 ook een bevoegdheid onder
Wet op de Dierproeven waarmee bloedmonsters en keel-swabs van 60 vogels zijn genomen voor het
landelijke zoönose-project. Er was één besmette merel op ONG.
Ook zijn op enkele plaatsen jongen in nestkasten geringd. Op Dorth waren dat er 155 (vooral
Koolmezen), op een kleiner nestkastenproject aan de Marsweg in Gorssel 12 Bonte vliegenvangers
en ook nog eens ruim 50 nestjongen van Bonte vliegenvangers op de golfbaan van Diepenveen.
Over het ringwerk is een 10 minuten presentatie gegeven inclusief een door Wessel Slob gemaakt
filmpje over de manier waarop bij bepaalde vogelsoorten bloed wordt afgenomen.
Het verslag over de ringactiviteiten van ooievaars zal worden opgenomen in de publicatie van de
WOP.
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Donderdagploeg
Een aantal leden houdt zich wekelijks bezig met het maken van allerlei soorten nestkasten, van
mezen tot steenuilen en ooievaars(paal)nesten.
Nog iets te melden over de vogelkijkhut in de Hengforderwaarden??

Communicatie
Er kwamen drie nummers van de IJsvogel uit in 2019. Maandelijks (m.u.v. de zomermaanden) mailde
het bestuur een elektronische nieuwsbrief.

Vooruitblik
Bij een aantal nieuwe leden is al (redelijk) veel vogelkennis aanwezig en een aantal van hen is ook al
actief geworden.
Het benutten van de ledenavond voor het geven van voorlichting over het gebied van de
eerstvolgende excursie begint te lopen. Voor 2020 is voor de meeste excursies al iemand die het gaat
voorbereiden en inleiden.
In 2020 zal, eindelijk, de vogelgeluidencursus gegeven worden. Deze zat met 20 aanmeldingen direct
vol.
Er staan in 2020 vooral de nodige vaste activiteiten op het programma.

Bestuur VWG IJsselstreek
Februari 2020
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