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Uitslag enquête Vereniging Avifauna Groningen, oktober 2012 

Hieronder volgen de resultaten van de enquête gehouden in oktober 2012 onder 

leden en volgers van de Vereniging Avifauna Groningen (VAG). 

Hoofddoelstellingen van de enquête waren: 

1. te kijken hoe groot de betrokkenheid van de leden (nog) is bij de vereniging; 

2. een indruk te krijgen hoe de diverse activiteiten van de vereniging beoordeeld 

worden; 

3. het werven van bestuursleden, webmaster en vrijwilligers voor de diverse 

commissies binnen de VAG; 

4. inzicht te krijgen hoe men de toekomst van de VAG en het bestuur ziet. 

 

1. Hoeveel enquêtes zijn er verstuurd en terug ontvangen? 

De enquête werd door webmaster Henk de Lange via een link in de Nieuwsbrief van 

16 oktober jl. met succes toegezonden aan 496 emailadressen (waaronder zowel 

leden als niet-leden) . Deze email werd door 299 mensen geopend (60%). Hiervan 

hebben er 198 (81%) op de link naar de enquête geklikt. Uiteindelijk hebben 134 

leden (35% van de in totaal 381 leden) de enquête ingestuurd. Bijzonder was dat een 

flink aantal van deze leden inmiddels woonachtig was buiten de provincie Groningen 

en verklaarden Avifauna Groningen nog steeds nauwlettend te volgen. 

Daarnaast kon ook via een link op de website toegang worden verkregen tot de 

enquête. Uiteindelijk zijn van 25 VAG-volgers (niet-leden) ingevulde enquêtes 

ontvangen. Van deze 25 gaven er 5 aan interesse te hebben om lid te worden. Dit 

brengt het totaal ontvangen enquêtes op 159 (Figuur 1). Bijna 100 hiervan waren 

reeds binnen 48 uur na opening ingestuurd.

 

Figuur 1. Ontvangen enquêtes onderverdeeld naar leden en niet-leden. 
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2. Ontvangen enquêtes onderverdeeld naar geboortejaar/leeftijd 

Figuur 2 geeft een overzicht van de geboortejaren en leeftijden van de respondenten. 

Met een variatie tussen de 21 (jongste) en 83 jaar (oudste) is het duidelijk dat het 

gros van de betrokken leden en VAG-volgers rond de 55 jaar oud is.

 

Figuur 2. Verdeling van ontvangen enquêtes naar geboortejaar/leeftijd. 

 

3. Beoordeling van de diverse activiteiten binnen de vereniging 

De beoordeling per Avifauna activiteit is weergegeven in figuur 3. Duidelijk is dat de 

website als de spin in het web van de vereniging wordt gezien en derhalve als zeer 

belangrijk wordt beoordeeld. Ook activiteiten op het gebied van vogelbescherming, 

de hoofddoelstelling van de vereniging, wordt breed als (zeer) belangrijk beoordeeld. 

De beoordeling van de Grauwe Gors daarentegen ligt meer verdeeld. Mogelijke 

onderliggende redenen hiervoor worden nader besproken onder punt 7 en 8. De 

activiteiten van de werkgroepen vindt men overwegend belangrijk alhoewel ook een 

significant deel aangeeft hier geen mening over te hebben. 

Activiteiten waarbij de leden (en niet-leden) elkaar fysiek ontmoeten, zoals lezingen 

en excursies, worden in meerderheid als belangrijke activiteiten beoordeeld. Het 

organiseren van cursussen vindt een groot deel niet belangrijk terwijl ook een 

significant deel aangeeft hier geen mening over te hebben.
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Figuur 3. Beoordeling van de diverse activiteiten binnen Avifauna Groningen. 

 

4. Populariteit website onderdelen 

Niet geheel verrassend is in Figuur 4  te zien dat de rubriek waarnemingen het 

populairst is op de Avifauna Groningen website. Dit op enige afstand gevolgd door 

het forum, media en verhalen/weblogs. Opvallend is dat maar een kleine groep 

mensen aangeeft de rubriek bestuursmededelingen frequent te bezoeken. 

 

Figuur 4. Populariteit rubrieken op de Avifauna Groningen website. 
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5. Wat mist u binnen de vereniging? 

Hieronder zijn de reacties in steekwoorden weergegeven en gerangschikt naar 

onderwerp. Overigens gaven ook 31 mensen aan niets te missen binnen de 

vereniging. Zie verder ook punten 7 en 8. 

bestuur saamhorigheid 

betere communicatie bestuur-leden (4x) positieve instelling 

continuïteit bestuur wij-gevoel (2x) 

zichtbaar bestuur (2x) leuke sfeer 

structuur: alleen website en bestuur op afstand gezelligheid vroeger (2x)  

betrokken bestuursleden respect voor elkaar/bestuur (2x) 

uitstraling naar binnen/buitenland gezamenlijke activiteiten 

zichtbaarheid actieve leden (4x) 

activiteit/drive/initiatief (3x) gezamenlijk onderzoek (2x) 

doelstellingen 

samenwerking tussen natuurorganisaties (3x) jeugd 

cohesie tussen de geledingen (3x) jonge enthousiaste leden 

verjonging 

algemeen jeugd en meer excursies (2x) 

visie op natuurontwikkeling meer voor beginners 

focus op kerntaak jeugdafdeling 

daadkracht op provinciaal niveau 

uitstraling naar binnen en buitenland overig 

meer in de media te wetenschappelijk 

prominenter: vogelbescherming/excursie-agenda ervaring/professionaliteit 

     

meer excursies 
 

 

6. Aanmelding bestuursleden, webmaster en andere vrijwilligers 

Zo’n 27 leden gaven aan wel “klussen” voor de vereniging te willen uitvoeren. Een 

deel van deze leden doet dat reeds op dit moment. De namen van deze personen 

worden hier niet genoemd maar zijn bekend gemaakt bij het bestuur en de 

webmaster. Specifiek voor het bestuur heeft zich 1 persoon aangemeld terwijl twee 

personen indirect aangaven wel bepaalde bestuurstaken te willen uitvoeren. Voor de 

functie van webmaster meldde zich 1 lid (tegen geringe betaling), voor redactiewerk 

Grauwe Gors 4, het geven van lezingen 3, voor wekgroepen 2, het opzetten van een 

jeugdcommissie 1, het organiseren/geven van cursussen 1 en voor het verrichten 

van incidentele klussen 9 leden. 
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7. Suggesties en opmerkingen 

Hieronder zijn de suggesties en opmerkingen in steekwoorden weergegeven en 

gebundeld naar onderwerp. Zie verder ook punt 5 en 8. 

Grauwe Gors jeugd 

Gors moet blijven (4x) meer jeugd betrekken (2x) 

Gors goedkoper (3x) 

Gors OK, maar erg arbeidsintensief (2x) website 

inhoud Gors te wetenschappelijk VAG omvormen tot digitale community (2x) 

Gors alleen online (2x) site moet blijven 

stoppen met Gors internet meer gebruiken 

Gors niet alleen vogels betaalde kracht website 

samenwerking met Drenten en Friezen 

als digitale nieuwsbrief overig 

optrekken met andere organisaties 

bestuur locatie lezingen e.d. veranderen 

"buitenactiviteiten” afstoten doorgaan als stichting (2x) 

afslanken tot core-business (2x) samengaan met Drenthe 

bestuurstaken afslanken (2x) excursies naar ontoegankelijke gebieden 

vaker lastminute excursies 

doelstellingen vereniging 1 Avifauna vogeldag/jaar 

doelstelling bijstellen 
     centraal punt voor vogelen in Groningen 
     vogelaars verbinden 

uitwisselen van kennis/ervaring 
     

 

8. Nawoord enquêtecommissie 

Hieronder wordt terugkomen op de 4 doelstellingen van de enquête. 

1. Betrokkenheid van de leden bij de vereniging. 

Uit het feit dat 35% van de leden in korte tijd gereageerd heeft op deze enquête mag 

worden geconcludeerd dat de vereniging anno 2012 nog steeds voldoende 

betrokken leden heeft. Uit de reacties in de ontvangen enquêtes mogen wij afleiden 

dat veel mensen zich zeer betrokken voelen bij de vereniging. Ook het feit dat maar 

liefst 27 leden aangaven “iets” voor de vereniging te willen (gaan) doen onderstreept 

dit. Natuurlijk, het merendeel (65%) van de leden heeft dus niet gereageerd op de 

enquête. Hierbij moet in acht worden genomen dat bij een vereniging als Avifauna 

veel mensen aangesloten zijn die hun lidmaatschap beschouwen als donateurschap 

voor de bescherming van vogels in de provincie Groningen. 
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2. Hoe worden de diverse onderdelen van de vereniging beoordeeld? 

Gezien de beoordelingen, reacties, suggesties en opmerkingen bestaat er met name 

over de Grauwe Gors bij de achterban de nodige verdeeldheid. Mede gezien de 

tijdsinvestering voor opmaak en de hoge kosten voor druk- en verzendkosten moet 

wellicht overwogen worden om de Grauwe Gors in de toekomst digitaal te laten 

verschijnen. De reden dat een groot aantal mensen aangeeft de Gors niet belangrijk 

te vinden heeft volgens diverse reacties te maken met het feit dat een deel van de 

leden de leesbaarheid van de Gors als verbeterpunt ziet. Wij denken dat zowel de 

verschijningsvorm alsmede de inhoud van de Grauwe Gors nadere discussie behoeft 

onder de leden. 

3. Aanmelding nieuwe bestuursleden, webmaster en andere vrijwilligers. 

De enquêtecommissie heeft aan het bestuur en webmaster een (vertrouwelijke) lijst 

doorgegeven met namen van mogelijke kandidaat-bestuursleden/webmaster en 

andere vrijwilligers. In hoeverre het bestuur hieruit concreet een nieuwe 

voorzitter/secretaris/webmaster heeft weten te rekruteren is op dit moment nog niet 

duidelijk. Mocht jij na het lezen van de uitkomsten van deze enquête alsnog interesse 

hebben om een bestuursfunctie te vervullen, meld je dan aan bij één van de 

bestuursleden of bij de webmaster. 

4. Hoe ziet men de toekomst van de VAG en het bestuur? 

Uit veel reacties viel af te lezen dat men graag wil dat de vereniging “in de benen 

gehouden wordt”.  Slechts 2 mensen gaven aan om de VAG om te vormen tot een 

stichting. Wel moge duidelijk zijn dat de vereniging een wat vergrijsd ledenbestand 

heeft en dat voor de toekomst serieus werk gemaakt moet worden om meer jongeren 

bij de vereniging te betrekken.  

Uit de punten 5 en 7 kwam veelvuldig naar voren dat veel mensen meer cohesie en 

saamhorigheid binnen de vereniging wensen en dat hier een belangrijke taak wordt 

gezien voor het nieuwe bestuur. Communicatie, zichtbaarheid en betrokkenheid van 

het bestuur bij alle geledingen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren 

volgens diverse reacties. Wellicht is het een goed idee om het bestuur een 

prominentere plaats op de website te geven. Verder kwam in diverse reacties naar 

voren dat het bestuur en de vereniging als geheel nog eens goed moeten kijken naar 

de doelstellingen en de formulering daarvan op de website. 

Voor wat betreft de taken van het bestuur kwam vrij eensluidend naar voren dat het 

wellicht goed is deze af te slanken. Het takenpakket van het huidige bestuur is breed 

en in plaats van zich veel bezig te houden met “buitenactiviteiten” (overleg-, inspraak 

en bezwaarmogelijkheden over natuur/vogelbescherming) zou het bestuur zich meer 

naar binnen kunnen richten op de activiteiten van de vereniging zelf. Voor wat betreft 

de vogelbeschermingstaken zou meer samengewerkt kunnen worden met andere 

natuurorganisaties (SOVON, Vogelbescherming, Milieu Federatie, IVN etc.) of 
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kunnen specifieke commissies in het leven geroepen worden. Voor dit afgeslankte 

takenpakket zijn wellicht wel bestuursleden te vinden. Bovenstaande uitkomst van de 

enquête komt in grote lijnen overeen met de zienswijze van Peter de Boer (SOVON) 

en Marinus Brijker beschreven in een email die bestuur, webmaster en enquête 

commissie ontvingen. Wij ondersteunen het idee, geopperd in deze email, om tijdens 

de ALV over concrete voorstellen voor een “licht bestuur” te discussiëren en te 

stemmen. 

 

De enquêtecommissie, 

Jan Henk Venema, Harm Jan Kiewiet en Gerrit Kiekebos 

15 november 2012. 

 


