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Beleidsplan Twentse Vogelwerkgroep 2018-2021
1. Doel van dit plan
Dit beleidsplan dient als leidraad voor het bestuur bij het nemen van beslissingen over zaken
die niet statutair of reglementair zijn geregeld en moet richting voor het beleid voor de
komende driejaar.
2. Inleiding
Het doel van de vereniging is het in de ruimste zin het stimuleren en (laten) uitvoeren van
activiteiten ter bescherming van en ter kennisvergroting omtrent de in het wild voorkomende
vogelsoorten.
3. Financieel beleid
Aan het financieel beleid ligt ten grondslag de wens de inhoudelijke doelstellingen zo goed
mogelijk te dienen.
De vereniging verwerft haar inkomsten uit de volgende bronnen:
De door de leden betaalde contributies;
Eventuele schenkingen;
Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door saldi op een bankrekening,
vermeerderd met vorderingen op debiteuren en verminderd met schulden aan crediteuren.
De omvang van het vermogen wordt bepaald door de wens om op ieder moment te kunnen
voldoen aan de noodzakelijke uitgaven ten behoeve van de reguliere verenigingsactiviteiten.
Er is geen reden om de omvang van het vermogen in belangrijke mate te vergroten, dan wel
te verkleinen. Wel wordt een zogenaamde “ondergrens van het vermogen” aangehouden, dat
wil zeggen een bedrag waarover in principe niet (blijvend) kan worden beschikt. Er is
derhalve geen plan voor besteding van het vermogen.
4. Bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de TVWG. Het bestuur komt hiervoor
formeel 3 keer per jaar in vergadering bijeen.
Het Bestuur zal activiteiten ontwikkelen en initiëren om het ledenbestand te handhaven en uit
te breiden. Uitbreiding wordt gestimuleerd door regelmatig in de publiciteit te treden en
aanwezig te zijn bij publieksactiviteiten in Twente.
Taken tussen de bestuursleden zijn verdeeld. Zo opereert de voorzitter tevens op gebied van
(re)presentatie en is hij voorzitter tijdens bestuursvergaderingen.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer, waaronder registratie van
inkomsten en uitgaven en aanvragen voor subsidies en donaties.
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De secretaris beheert het secretariaat. Zij verricht de daarbij behorende administratieve taken
en werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Harry de Jong
Secretaris: José Uitslag
Penningmeester: Hans van Leeuwen
5. Doelstelling
De TVWG zet zich actief in om de (broed)vogelsoorten in Twente te beschermen en de
kennis hierover te verspreiden.
Deze activiteiten beperken zich voornamelijk tot Twente en richten zich op directe
vogelbescherming. Aan acties voor algemene natuurbescherming zal alleen steun
worden verleend als hierbij – naar het oordeel van het Bestuur – ook de vogelstand
direct in het geding is.
Waar mogelijk zal de TVWG zich, door medeondertekening van documenten van anderen, of
door steunbetuiging aan anderen, aansluiten bij activiteiten van milieugroepen in een breder
verband.
De TVWG probeert haar doelstellingen op verschillende manieren de realiseren door:
• het uitgeven van een kwartaalblad
• het verzorgen van een maandelijkse verenigingsavond
• het organiseren van excursies
• het geven van presentaties en lezingen
• het geven van cursussen
• het beheren van een website
• het beheren van een waarnemingen bestand
• het beheren van een waarnemingen archief
6. Ambitie
De TVWG wil middels communicatie, informatie en educatie de mensen in Twente meer
bewust maken van de bescherming en het nut van onze (broed)vogelsoorten. Een en ander in
relatie met behoud van biodiversiteit en duurzaamheid.
Nadat 2 jaar geleden de ledengroei van onze vereniging is ingezet willen we de komende
jaren verder groeien in ledental.
De TVWG wil haar naamsbekendheid en profilering lokaal en regionaal verder blijven
uitdragen via communicatie middelen als perspublicaties en het inzetten van social media o.a.
Facebook. Deze kunnen bestaan uit informatie over publieksactiviteiten, maar evengoed
reportages over acties en deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
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Door het organiseren van excursies, primair bedoeld voor onze leden, willen we ook nietleden aantrekken. Daarnaast kunnen publieksactiviteiten worden gehouden.
Het beleid zal er op gericht zijn om een duidelijker onderscheid in vorm en kwaliteit te
maken tussen leden- en publieksactiviteiten. Publieksactiviteiten zijn bedoeld om de
Vereniging bekendheid te geven en zullen gericht zijn op niet ervaren vogelaars.
Ledenactiviteiten zullen de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap moeten gaan vergroten.
De vereniging houdt contact met werkgroepen die (in)direct verbonden zijn met de TVWG.
Samenwerking met natuur- en milieuorganisaties betreft vooral onderzoek en inventarisatie en
uitwisseling van gegevens. Dit betreft organisaties zoals Sovon en Vogelbescherming
Nederland.
De samenwerking met andere werkgroepen zal vooral plaatsvinden in de strijd tegen plannen
en activiteiten die een directe bedreiging vormen voor de vogels in onze streek.
Het wordt een steeds groter probleem om voldoende menskracht met de benodigde kennis te
vinden voor het uitvoeren van vogelinventarisaties.
Een van de speerpunten voor de komende jaren is het instrueren/ opleiden van vrijwilligers
om vogelinventarisaties uit te voeren.
7. Activiteiten
De inzet van de TVWG zal zich in de periode 2018 – 2021 in het bijzonder richten op de
volgende activiteiten:
- Ten minste 9 maal per jaar zal er een ledenbijeenkomst zijn. Het doel van deze
bijeenkomst is en blijft het leggen van contacten tussen de leden onderling en met het
Bestuur en zo de betrokkenheid bij de Vereniging te vergroten.
-

-

Naast deze bijeenkomsten streeft het Bestuur naar een maandelijkse excursie voor alle
leden. Deze excursies zullen niet noodzakelijk beperkt blijven tot het werkgebied van
de Vereniging.
Organiseren en/of mede-organiseren jaarlijkse regionale deelname aan de Nationale
Vogelweek van Vogelbescherming Nederland.

8. Excursie- en Lezingenprogramma
Dit is een kernactiviteit van de afdeling.
Het onderstaande activiteitenprogramma is in wezen het visitekaartje van onze afdeling en
moet ook borg staan voor de noodzakelijke ledenaanwas.
Voor het merendeel van de activiteiten kunnen ook andere geïnteresseerde hieraan
deelnemen.
-

Maandelijks een excursie, zowel regionaal als landelijk. In de herfst is er een
meerdaagse excursie in binnen- of buitenland
Op elke bijeenkomst wordt er een lezing of een presentatie gehouden, door eigen leden
maar ook door buitenstaanders.
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