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Jaarverslag 2010 Avifauna Groningen 
 

 
Vereniging 
De vereniging telde per 1 januari 2010 376 leden (2 ereleden, 46 gezinsleden, 0 jeugdlid en 
328 gewone leden). Op 1 januari 2011 zijn dit 369 (2 ereleden, 47 gezinsleden, 0 jeugdlid en 
319 gewone leden). Een kleine daling, waarbij wel moet worden aangetekend dat de cijfers 
behoorlijk worden vertekend door het grote aantal wanbetalers. Zo waren er op 1 april 2011 
nog 49 wanbetalers voor de contributie 2010. Er is geen duidelijk effect merkbaar van de 
contributieverhoging in 2010. 
 
Op 21 april 2010 werd de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden in ‘t Vinkhuys te 
Groningen. Er waren slechts 15 leden aanwezig. 
In het kader van de wijzigingen in het financieel beleid werd er op 16 december 2010 een 
korte ledenvergadering gehouden om de begroting 2011 vast te stellen. Deze 
najaarsledenvergadering was eveneeens in ’t Vinkhuys en er 18 leden aanwezig.  
 
 

www.avifaunagroningen.nl  
Webbeheerder: Henk de Lange 
 
In mei 2010 bestond de website 10 jaar. Inmiddels is de website een belngrijk onderdeel 
geworden binnen onze vereniging, maar ook bepaalt de website, naast de Grauwe Gors, in 
belangrijke mate het gezicht van de vereniging naar buiten toe.  
 
De webbeheerder wordt ondersteund door Ana Buren en Marnix Jonker. 
Ook verschillende werkgroepen hebben hun eigen activiteiten op de website geplaatst. 
 
 

Jaarverslag van de redactie van De Grauwe Gors 2010 
In 2010 (jaargang 38) bracht de redactie vrijwel geheel volgens schema drie nummers uit. Er 
verschenen Grauwe Gorzen in maart, augustus en januari. Alleen het derde nummer 
verscheen dus net iets te laat in de eerste week van januari 2011. In totaal besloegen de drie 
Gorzen 180 pagina’s, maar liefst twintig pagina’s meer dan in de vorige twee jaargangen. 
Het eerste nummer betrof een min of meer regulier nummer, met een mooie variatie aan 
artikelen over onder andere de oude (Zomertortel) en de nieuwe (Patrijs) Vogel van het Jaar 
en Lepelaars in de Lauwersmeer. Zoals gebruikelijk de laatste jaren was het tweede nummer 
een speciale Gors waarbij ditmaal het thema van de vogelaarsdag op 10 april, bosvogels, 
centraal stond. In dit nummer ook een fraai ‘afscheidsartikel’ van Jan Glas over 25 jaar 
Oeverzwaluwen in Groningen. In het derde nummer stond het gebied Kardinge centraal. 
Twee uitgebreide artikelen van Rob Lindeboom (over weidevogels en een ‘scholekstersoos’) 
toonden aan dat het gebied van grote waarde is voor de natuur in en om de stad Groningen. 
In deze Gors onder andere nog een artikel over Rietzangers rond het Leekstermeer. 
Tot slot stond in elk van de drie nummers een mooi interview van Maricée Ten Bosch en 
Virry Schaafsma met een bekende persoon van Avifauna, te weten: Jan Hulscher, Henk de 
Lange en Harmjan Wight. 
 
Aan de financiële kant viel ook nog een pluspunt te noteren. Dankzij gericht aanschrijven en 
een enkele spontane aanmelding werden gedurende 2010 drie nieuwe adverteerders 
vastgelegd: Boekhandel Godert Walter en de reisorganisaties Het Kleine Reiscollectief en 
Blue Elephant. 
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De redactie bestond in 2010 uit dezelfde personen als in 2009: Willem-Jan Fontijn 
(hoofdredacteur), Vera Jongman, Marnix Jonker, Harm de Mooij (vormgever) en Martijn Bot 
(waarnemingenrubriek). Verder vonden personele wijzigingen gedurende 2010 niet plaats. 
De in 2009 doorgevoerde werkwijze (redactiewerk met behulp van een website) 
functioneerde buitengewoon goed en bleek een grote vooruitgang ten opzichte van de oude 
situatie. 
 
 

Werkgroepen 
 
Hieronder staan de ontvangen verslagen van de aan Avifauna Groningen gelieerde 
werkgroepen. Niet alle actieve werkgroepen hebben een verslag aangeleverd. 
Voor verdere informatie (contactgegevens e.d.): zie www.avifaunagroningen.nl. 
 
Stadsvogelwerkgroep Groningen (SVWG)  
Coördinator: Maricée Ten Bosch m.m.v. Rob Lindeboom 

 
De stadsvogelwerkgroep Groningen (SVWG) heeft in het voorjaar van 2010 een herstart 
gemaakt. 
Actieve leden zijn Rob Lindeboom (Gierzwaluwwerkgroep) en ondergetekende. De 
Gierzwaluwwerkgroep is in 2010 opgegaan in de SVWG.  Wij hebben het volgende doel 
gesteld: de vogelsoorten en –aantallen  binnen de gemeente Groningen beschermen en 
zonodig uitbreiden. 
De SVWG heeft een Denktank in het leven geroepen, die twee x per jaar bij elkaar komt om 
de vogelstand van zaken door te nemen. 
In 2010 was dat op 14 april en 7 oktober. 
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen: 
- actie gemeente & NMFG (Natuur en Milieufederatie Groningen) in het kader van het 
doelsoortenbeleid: Groningen knus voor de mus. 
De SVWG heeft mee gedacht over de opzet en evaluatie van deze actie. Er zijn ruim 300 
meldingen van huismussen binnen gekomen bij de gemeente, waarvan menigeen in 
ontroerend proza. Een voorzichtige conclusie mag getrokken worden dat de verspreiding van 
deze soort over de stad redelijk goed is. Verder kunnen hier geen wetenschappelijke 
conclusies aan gekoppeld worden.  In december is de actie in aanwezigheid van wethouder 
Jannie Visscher afgesloten in zorghuis Innersdijk in Beijum. Diverse bejaardenhuizen namen 
graag een voedertafel, nestkast en een zak voer in ontvangst. Kunstenaars schilderen in het 
voorjaar van 2011 het gedicht van Jan Hanlo (uit 1954) op een muur in de Musschengang, 
waarna dit publiekelijk gepresenteerd wordt. 
 
DE MUS (Jan Hanlo) 
 
Tjielp tjielp – tjielp tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp - tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp tjielp 
tjielp tjielp tjielp 
 
Tjielp 
            etc. 
 
- Inventarisatie en bescherming van Gierzwaluw, Huiszwaluw en Spreeuw.  
In 2010 is er regelmatig contact met de stadsecologen geweest. Waar mogelijk plannen zij in 
nieuwbouw nestkasten voor bovengenoemde en diverse andere soorten.  
 
- Contacten met de woningcorporaties.  In 2010  heeft de gemeente met de corporaties 
het Lokaal Akkoord afgesloten waarin afspraken worden vastgelegd over flora- en 
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faunamaatregelingen. Het is de bedoeling dat nestmogelijkheden en groen standaard 
worden meegenomen in de plannen. De SVWG heeft contact gemaakt met de Huismeesters 
naar aanleiding van klachten van bewoners over het groenbeleid tijdens de renovatie in de 
Hoogte. De stadsvogeladviseur werd uitgenodigd door de Huismeesters voor een 
rondwandeling. Dit is op 3 november gebeurd, samen met twee bezorgde bewoonsters. Jan 
Doevedans werkt sinds 20 jaar voor de Huismeesters en brengt diverse nestaksten aan. Qua 
groenbeleid werd die ochtend toegegeven dat er te rigoureus gekapt is, men zegde ander en 
vriendelijker beleid toe.  
 
- Suikerunieterrein. Punt van aandacht en zorg waar regelmatig over gesproken is. In 
juni 2010 is er een schetsschuit georganiseerd op het terrein. In twee groepen werd 
gebrainstormd over nieuwe mogelijkheden. In 2011 wordt er door de gemeente een 
prijsvraag uitgeschreven met ideeën voor het terrein. De SVWG meent dat 
natuurverenigingen samen een degelijk uitgewerkt plan moeten indienen om een kans te 
maken. Dit punt zal in 2011 geagendeerd blijven.  
 
- De SVWG heeft input gegeven aan de gemeente over de Tuinvogeltelling van VBN in 
januari 2011. 
 
- De SVWG bezocht op 13 januari 2010 het symposium Groene Pepers over de 
groenstructuurvisie van de gemeente. 
 
- De SVWG ging op 1 juli 2010 mee met een excursie over groene daken. 
 
- De SVWG is bezig geweest een overzicht te krijgen van SOVON MUS-tellers in de 
stad.  SOVON verstrekt  geen gegevens belangeloos; er is een oproep geplaatst op het 
forum van Avifauna Groningen. Dit heeft nauwelijks iets opgeleverd. 
 
Deelnemers Denktank 2010 
Wout Veldstra – stadsecoloog 
Klaas van Nierop – ecoloog bij het gemeentelijk ingenieursbureau (IGG) 
Kristin Wijnja – projectmedewerkster Natuur en Milieufederatie Groningen (NMFG) 
Theo Jager – voorzitter Avifauna Groningen 
Gert Jan Huiskes – voorzitter IVN Groningen – Haren 
Harrie Miedema (ex-gemeenteraadslid voor Groen Links) 
Arjo Bunskoeke (secretaris Avifauna Groningen) 
Piet Zuidhof 
Arthur Scheper 
Kor Raangs 
Rob Lindeboom  
Maricée Ten Bosch (stadsvogeladviseur voor VBN) 
 
 
Zwanenwerkgroep 
 
In augustus 2010 zijn de meeste Knobbelzwanen-families in Groningen gevangen en nog 
niet geringde zwanen van een ring voorzien. In totaal zijn 611 zwanen gevangen. Daarvan 
waren 203 adult en 408 juveniel. Van de 611 gevangen zwanen waren 27 adulten ongeringd; 
deze adulten en alle jongen zijn geringd. Bij de jongen waren 239 (59%) van het mannelijk 
geslacht en 168 (41%) van het vrouwelijk geslacht. Ieder jaar zien we dat er meer mannen 
dan vrouwen grootgebracht worden. Mannen zijn vaak betrokken bij heftige territoriale 
gevechten en leggen daarbij soms zelfs het loodje. Een hoger percentage mannen onder de 
jongen kan er dus mee te maken hebben dat mannen een hogere sterfte hebben dan 
vrouwen en dat daar al op geanticipeerd wordt bij de aanleg van eieren. Het is ook mogelijk 
dat de zwanen in Groningen qua populatieomvang aan hun top zijn; wanneer de populatie 
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niet meer groeit, wordt meer geïnvesteerd in mannelijk nageslacht. Mannen trekken 
gemiddeld verder weg van hun geboorteplaats dan vrouwen. Zekerheid omtrent deze 
hypotheses is er echter (nog) niet, er is ook sprake van flinke immigratie van ongeringde 
vogels van buiten het studiegebied, hetgeen er op wijst dat het broedvogelbestand wellicht 
onvoldoende uit eigen jongen kan worden aangevuld. De laatste jaren zien we dat steeds 
vaker zwanennesten worden verstoord door boeren of jagers (met vergunning daartoe van 
de Provincie); dat dit onzinnig is blijkt uit het feit dat de broedpopulatie steeds even groot 
blijft: opengevallen plaatsen worden ingevuld door dieren van elders. 
Gemiddeld waren er 3,9 jongen per zwanenfamilie, vergelijkbaar met de laatste voorgaande 
jaren, maar minder dan in een verder verleden. 
 
 
Werkgroep Ransuilen 
 
Het jaar 2010 stond in het teken van de volgende activiteiten: 
1. Het verzamelen en analyseren van  telgegevens over de roestplaatsen  
Het bouwen en lanceren van de eigen website, www.ransuileningroningen.nl 
Het verzorgen van workshops braakballen pluizen 
Contactlegging  met organisaties en individuen ( tellers en adviseurs), alsmede het onder de 
aandacht brengen van de werkgroep 
 
ad1) 
Het verzamelen en analyseren van telgegevens rekent de werkgroep tot haar belangrijkste 
activiteit. Telgegevens over meerdere jaren zijn nodig om een goed beeld te krijgen van de 
stand van de ransuil in de provincie Groningen.  Hieronder kort de belangrijkste cijfers. 
Aangezien een winterseizoentelling loopt van november t/m februari betreft het de cijfers t/m 
februari 2011. (de cijfers tussen haakjes zijn de cijfers van het seizoen 2009- 2010) 
 
Aantal meldingen  dit seizoen 101 (75) 
Aantal roesten   59 (44) 
Aantal uilen (hoogste score)  467 (260) 
Gemiddeld per roest   7.9 (5.9) 
 
Aantal roesten waar dit seizoen geen uilen zaten (vorig jaar nog wel) 3  
Aantal zelfde roestplekken als vorig seizoen 35 
Nieuwe roestplekken dit seizoen 24.  Hierop 171 uilen, een gemiddelde van 6.8 per roest. 
Over 9 plekken van vorig seizoen was geen informatie.  
Het aantal waarnemingen in de periode maart t/m oktober bedroeg 18. 
 
ad2) 
In februari 2010 nam de Werkgroep het besluit om een eigen website te bouwen en in 
beheer te nemen.  Eind oktober, juist voor de start van het nieuwe telseizoen, ging de 
website van start. De site kent ondermeer een nieuwspagina, een fotogalerij en 
overzichtskaarten van gemelde roesten en losse waarnemingen. 
 
ad3) 
Eind juni opende Het Groninger Landschap een nieuw bezoekerscentrum in 
Noorderhogebrug.  Voor de jeugdige bezoekers was er een Natuur&Landschapsmarkt . De 
Werkgroep verzorgde een doorlopende workshop braakballen pluizen. Zeker 100 kinderen 
togen deze twee dagen enthousiast aan de slag met de braakballen. 
Om de workshops te kunnen geven, volgden de werkgroepleden in april 2010 eerst zelf een 
cursus braakballen pluizen bij Wim van Boekel, wetlandwacht van het Natura 2000 gebied 
Leekstermeer en De Onlanden. 
 
ad4) 
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Contactlegging vond plaats met de Projectgroep Ransuilen van de Steenuilenwerkgroep 
Oisterwijk. Ons initiatief leidde ook bij hen tot nieuwe activiteiten.  
Het nieuwe blad UILEN, verschenen in december 2010, besteedde  aandacht aan de 
Groninger Werkgroep. 
Door Het Dagblad v/h Noorden werden we benaderd voor een artikel in de krant. 
Landschapsbeheer Groningen vroeg  informatie met betrekking tot  inrichting , beheer en 
onderhoud van natuur en landschap.  Dit om een zo gunstig mogelijke omgeving voor 
ransuilen te kunnen creëren. 
Contact en uitwisseling was er met tellers en adviseurs. Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot 
een vast netwerk van tellers. 
De eerste digitale Nieuwsbrief werd voorbereid.  (verscheen in januari 2011) 
 
Samenstelling 
De werkgroep  kende bij aanvang van het jaar 2010  vier leden.  
Eind 2010 bestond de werkgroep nog uit drie leden, te weten: 
Trees Dik, coördinator van de waarnemingen en roestmeldingen.  
Gielje Timmer, verantwoordelijk voor contacten en public relations 
Jelger Visser, bouwer van de website en webmaster. 
 
Door de beperkte menskracht, meerdere oproepen tot versterking hadden geen resultaat, 
richt de Werkgroep haar aandacht in 2011 met name op: 
de jaarlijkse inventarisatie van de winterroesten 
het in kaart brengen van waarnemingen in de lente/zomer periode  
alle direct daarmee samenhangende werkzaamheden. 
publicatie en verspreiding van de Nieuwsbrief, eens per kwartaal 

 
We proberen in 2011 te komen tot het opsplitsen van de provincie in regio’s met een netwerk 
van vaste tellers. 
Aan verzoeken voor workshops zal voorlopig niet tegemoet worden gekomen. 
 

Activiteitencommissies 
 
Er waren 4 excursies in 2010, waarvan 2 in het voorjaar en twee in het najaar. Door 
omstandigheden waren er in 2010 maar 2 lezingen, waarvan 1 in het voorjaar en 1 in het 
najaar. De lezingen vonden allemaal plaats in ’t Vinkhuys in Groningen en zijn ook 
toegankelijk voor niet-leden. 
 
De excursiecommissie bestond in 2010 uit: Virry Schaafsma, Wim Woudman, Bauke Koole. 
De lezingencommissie bestond in 2010 uit: Aart van der Spoel en Leon Peters. 
 
Van de meeste excursies en lezingen zijn verslagen verschenen in de Grauwe Gors of na te 
lezen op de website. 
 

Bestuur 
Samenstelling 
In 2010 wijzigde de samenstelling van het bestuur door aftreden. In de ALV op 21 april trad 
Marinus Brijker tussentijds af.  
In het bestuur hadden in 2010 de volgende personen zitting; tussen haakjes staan de 
hoofdtaken vermeld: 
Theo Jager  voorzitter 
Arjo Bunskoeke secretaris 
Ronald Nuiver  penningmeester/ledenadministratie 
Marinus Brijker lid (natuurbeschermingszaken) tot 21 april 2010 
Carrie Wesselius lid 
Willem-Jan Fontijn lid 
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Bestuursactiviteit 
Het bestuur kwam in 2010 zes keer bijeen, waarvan 4 keer in het eerste half jaar. Er is 
getracht zo veel mogelijk zaken per email af te handelen. 
Het lage aantal bestuursvergaderingen reflecteert met name het feit dat in het tweede half 
jaar door persoonlijke omstandigheden bij een aantal bestuursleden de activiteiten van het 
bestuur op een zeer laag pitje kwamen te staan. 
Naast interne verenigingszaken werd de schaars beschikbare tijd vooral besteed aan een 
aantal natuurbeschermingszaken, zoals het Windmolenpark Delfzijl-Noord (schermdijk), de 
N361, het buitendijkse fietspad en het voormalige suikerunieterrein. Hieronder zal over een 
aantal zaken wat meer informatie worden gegeven. 
In het voorjaar was er nog wel een vogelaarsdag (10 april 201). Deze was dit keer gewijd 
aan bosvogels en werd gehouden in Noordlaren. Aan de vroege ochtendexcursie deden zo’n 
20 personen mee, terwijl een kleine 50 personen de lezingen bijwoonden. Een verslag is te 
vinden in het tweede nummer van de Grauwe Gors (2010-2). 
 
Beschermingsactiviteiten 2010 
 
Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste zaken met betrekking tot natuurbe-
scherming die in 2010 hebben gespeeld. 
 
Stadsvogelwerkgroep 
 
In 2010 is de Stadsvogelwerkgroep herstart. Trekker daarvan is Maricée ten Bosch. De 
Gierzwaluwenwerkgroep (Rob Lindeboom) is nu onderdeel gaan uitmaken van de 
Stadsvogelwerkgroep. Bescherming en studie van vogels in het stedelijk milieu is de kern 
van deze werkgroep. Daartoe is Maricée ook vrijwillige ‘stadsvogelwacht’ geworden bij 
Vogelbescherming. Eén van de activiteiten is onder meer geweest het regelen van een 
huiszwaluwtil in Bedum (Ellerhuizen), waar anders een huiszwaluwkolonie dreigt te 
verdwijnen. Deze til wordt geplaatst in 2011. 
 
SuikerUnie 
 
Het SuikerUnie-terrein is verkocht aan de Gemeente Groningen, de overdracht vindt 
waarschijnlijk plaats in 2011. De Gemeente wil voor de eerstkomende 15 jaar geen 
activiteiten op dit terrein met een permanent karakter. Vanuit Avifauna en IVN 
Groningen/Haren is een gezamenlijke brief gestuurd naar de Gemeente, waarin onze ideeën 
betreffende het behoud van de vloeivelden als natuurgebied/vogelgebied zijn uiteengezet. In 
juni 2010 is in een bijeenkomst met Gemeente, NMF Groningen, IVN Groningen/Haren een 
eerste schets gemaakt van hoe natuur en gebruik samen kunnen gaan. In 2011 wordt dat 
verder uitgewerkt. 
 
Schermdijk Delfzijl 
 
Er liggen plannen om op de Schermdijk in Delfzijl windmolens te plaatsen. Dit heeft 
negatieve gevolgen voor de daar broedende vogels, onder andere Visdief en Noordse stern. 
Avifauna heeft steeds aangedrongen op compensatie voor deze soorten. Door de 
initiatiefnemer voor de windmolenbouw is daarop in 2010 een proef uitgevoerd met het 
inrichten van een ponton als broedplaats voor deze soorten. In 2010 hebben daarop ruim 
200 paren Visdief met succes gebroed. Noordse sterns broeden echter niet op zo’n ponton. 
Onze visie (COMPENSEREN) hebben we weer aangedragen op een zogenaamd ‘ronde-
tafelgesprek’ met leden van de gemeenteraad van Delfzijl. Ook hebben we hier nogmaals op 
aangedrongen in onze visie op de Natuurbeschermingswetvergunning, die door de Provincie 
Groningen wordt afgegeven. 
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N361 
 
De inspraak op plannen voor reconstructie/verlegging van de N361 (over Winsum naar 
Lauwersoog) hebben we, wegens tijdgebrek, overgelaten aan NMF Groningen. Diverse 
instanties, waaronder de Gemeente Groningen, zijn tegenstander van de plannen zoals de 
Provincie die voor ogen had. Ook voor natuur, zoals de Koningslaagte en 
weidevogelgebieden in het Reitdiepdal, zijn die plannen funest. Inmiddels is dit plan van de 
baan, door de weigering van de Gemeente Winsum om de wegverlegging mede te 
financieren. Waarschijnlijk worden nu slechts kleine, lokale ingrepen gepland die nodig zijn 
voor verkeersveiligheid, en die voor natuur veel minder negatief zijn. 
 
 
Korte toekomstblik 
De grootste bron van zorg blijft het aantal actieve leden in onze vereniging, zoals ook al in de 
voorgaande verslagen werd opgemerkt: 
“Een blijvend probleem is het vinden van leden die voor wat langere tijd een actieve rol willen 
vervullen in de vereniging. Wat hierover in vorige jaarverslagen is geschreven is nog 
onverkort actueel.” (citaat uit jaarverslag 2008). 
Veel activiteiten in de vereniging zijn afhankelijk van enkelingen. Er zijn een aantal zaken die 
in 2010 goed functioneerden, zoals de redactie Grauwe Gors, de website en de 
excursiecommissie. Het is jammer dat het door verschillende omstandigheden minder goed 
ging met bijvoorbeeld het bestuur en de lezingen. Het is maar de vraag of dit in 2011 
wezenlijk zal verbeteren. 
Als gekeken wordt naar de werkgroepen dan is ook hier een wisselend beeld te zien. 
Zorgwekkend is dat het ook voor de wadvogelwerkgroep steeds moeilijker wordt om mensen 
te vinden voor de tellingen. Vooral bij de integrale tellingen wordt het steeds moeilijker om de 
hele kust te bemensen. 
Zoals ook al in het vorige jaarverslag opgemerkt is het probleem van het vinden van actieve 
vrijwilligers niet uniek voor onze vereniging, maar geldt dit eigenlijk voor alle organisaties die 
draaien op vrijwilligers. Iedereen heeft het druk, geen tijd of vindt het gewoon te moeilijk. En, 
het moet worden gezegd: vaak zijn de gehoorde argumenten volkomen legitiem. Actieve 
vrijwilligers zijn noodzakelijk om een vereniging als Avifauna te laten functioneren. Zonder 
hen geen lezingen of excursies, geen website, geen Grauwe Gors om maar eens wat te 
noemen. 
 
Naast de zorg over voldoende actieve leden is verbetering van de financiële situatie van de 
vereniging ook wenselijk. De vrije, d.w.z. niet geoormerkte, reserve van de vereniging is bijna 
op. Daarbij komt dat het te verwachten is dat subsidies van met name de provincie op den 
duur zullen wegvallen. Het bestuur zal dus beleid moeten ontwikkelen om ook zonder deze 
subsidies financieel gezond de toekomst in te gaan. 
 
Bij deze wat sombere toekomstblik moet worden aangetekend dat wat Avifauna is en kan 
bepaald wordt door de leden. Het is dus daar, bij de leden, waar de sleutel ligt voor de 
toekomst van de vereniging. 
 
 

Financiën 
 
De jaarrekening 2010 is bijgevoegd. 
 
 
20110406/EJB
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Jaarrekening 2010 
  Inkomsten   uitgaven 

  jaarrekening sub totaal begroting   jaarrekening sub totaal begroting 

contributie 2010  € 5.418,50  € 7.000,00 gors   € 4.503,59  € 4.400,00 

contributie 2009  € 1.543,00  € 2.000,00 porti   € 419,80  € 700,00 

   € 6.961,50  enveloppen  € -  € 400,00 

     lezingen/zaalhuur   € 787,65  € 800,00 

advertenties gors  € 318,00  € 400,00 contributies   € 68,14  € 75,00 

vogelaarsdag  € 241,00  € 200,00 vogelaarsdag   € 817,10  € 900,00 

   € 559,00  bijdr. vogelwerkgroep   € 156,60  € 500,00 

     website/extra   € 350,36  € 250,00 

boekverkoop  € 699,35  € 1.000,00 administratie   € 29,69  € 200,00 

   € 699,35  Giro kosten   € 60,00  € 50,00 

rente ASN 2010   € 136,65  € 100,00 alv 2x   € 434,29  € 250,00 

rente spaarrek  € -   representatie  € -  € 1.000,00 

   € 136,65  vogel vh jaar  € -  € 200,00 

     Verzekering  € -  € 50,00 

     digitalisering  € -  € 1.000,00 

     introductieprogramma  € -  € 125,00 

     onvoorzien  € -  € 500,00 

Totaal inkomsten avifauna   € 8.356,50 € 10.700,00    € 7.627,22 € 11.400,00 

subsidies werkgroep  € 5.232,00   onk werkgroepen   € 4.704,12   

   € 5.232,00 € 5.300,00    € 4.704,12 € 5.300,00 

     Kasgeld  € 80,00   

giro  € 4.174,25   Giro   € 1.214,76   

plusrek  € 382,03   plusrek   € 385,68   

ASN  € 6.236,31   ASN   € 10.369,31   

   € 10.792,59     € 12.049,75  

          

Totaal balans   € 24.381,09     € 24.381,09  

 


