
 
 
Beste vogelwerkgroep, hallo allemaal, 
 
Om jullie, de vogelwerkgroepen, op de hoogte te houden van wat er bij Vogelbescherming Nederland 
speelt en om jullie (natuurlijk naar jullie eigen behoefte) te betrekken is ons plan jullie van nu af 
regelmatig een e‐mailbericht te sturen , Hiervoor gebruiken we de mailadressen zoals die in ons 
adressenbestand staan, vaak betreft het de mailadressen van de secretaris van jullie vereniging of een 
andere contactpersoon. Voel je vrij om de berichtjes door te sturen naar de overige leden van je 
werkgroep, graag zelfs! En mochten jullie geen prijs stellen op deze berichten, laat het me weten dan 
zullen we daar rekening mee houden.  
 
In dit eerste bericht drie zaken die ons, en misschien ook jullie, de komende maand(en) bezighouden: 
 
Aankondiging Tuinvogeltelling 2012 
Op 21 & 22 januari 2012 vind weer de jaarlijkse Tuinvogeltelling plaats.  
Doel van dit evenement is het enthousiasmeren van mensen voor (tuin)vogels. 
 
Voor de aankomende jaargang willen hierbij graag samenwerken met de vogelwerkgroepen. Want het is 
een succesvol publieksevenement met een groot mediabereik waardoor het ook voor jullie mogelijk is 
om je werkgroep op de kaart te zetten. 
Ben je benieuwd naar de tuinvogel‐top 10 in het werkgebied van jullie vogelwerkgroep? Als 
vogelwerkgroep meeliften op het succes van dit bekende publieksevenement, waarbij 35.000 mensen 
meetellen? Doe dan mee aan de Nationale Tuinvogeltelling op 21 & 22 januari 2012! 
Hoe kan jullie vogelwerkgroep meedoen? 

 Meld je vóór 15 december 2011 aan via  www.vogelbescherming.nl/tuinvogel‐vwg 

 Vergroot het aantal tellers in jullie gebied en trommel leden op om mee te tellen. 
 Benut kansen voor lokale media-aandacht voor jullie vogelwerkgroep. Vogelbescherming 

levert tips en ideeën, formats voor persberichten en artikelen.  
 Tip: organiseer een openbare proeftelling met pers in een park of tuin, in de week voor de 

telling, en organiseer in het weekend zelf ook een openbare telling. 
 Uiterlijk een week na de telling wordt de tuinvogel-top 10 van jullie gebied toegezonden. 

Inclusief een overzicht van alle waarnemingen en een korte toelichting! 

Daarbij willen we de werkgroepen graag vragen om mensen/tellers te mobiliseren via hun achterban en 
via de lokale media, en om leuke activiteiten te organiseren rond de Tuinvogeltelling (die dan weer 
lokale publiciteit voor je vogelwerkgroep trekken).  
 
Wij kunnen jullie dan helpen bij het aandragen van ideeën en tips om met activiteiten te komen die de 
aandacht van publiek en pers trekken (die kunnen jullie dan zelf uitwerken naar jullie wensen en 
mogelijkheden). Daarnaast kunnen we jullie helpen door het leveren van materiaal om jullie activiteiten 
te ondersteunen (incl. conceptpersberichten e.d.). Ook is het mogelijk dat jullie van je werkgebied de 
Top Tien van de meest getelde vogels krijgen (met een uitwerking ervan). T.a.v. dat laatste is het goed 
om in ieder postcodegebied minimaal één telling uitgevoerd te hebben, zodat er (door de spreiding van 
de tellingen) een leuk beeld ontstaat van de vogels van jullie werkgebied. Maar daar ligt weer een rol 
voor jullie door actief mensen te mobiliseren. 
 



Informatiemateriaal 
Alle vogelwerkgroepen kunnen informatiemateriaal van Vogelbescherming krijgen om uit te delen, 
bijvoorbeeld als jullie ergens bij jullie stand staan, voor in jullie verenigingsgebouw, of iets dergelijks. We 
hebben hiervoor verschillende brochures, folders en natuurlijk onze tijdschriften (VOGELS, Vogelnieuws 
en Vogels Junior) beschikbaar. We zullen jullie binnenkort laten weten welke folders en brochures we 
zoal hebben. 
 
Dus, als jullie aan kunnen geven hoeveel exemplaren je wilt hebben, van welke brochure/tijdschrift, en 
wanneer je ze moet hebben, dan kunnen we ze jullie (al naar gelang de voorraad strekt natuurlijk) 
kosteloos toesturen. Aanvragen van dit materiaal loopt via ons Servicecentrum; 
info@vogelbescherming.nl. 
 
Een aantal spullen zijn trouwens ook te downloaden, zie hier: 
http://www.vogelbescherming.nl/service__vragen/downloads. 
 
Uitnodiging Landelijke Dag SOVON, Vogelbescherming & NOU 
Op zaterdag 26 november tenslotte vind weer de jaarlijkse Landelijke Dag van genoemde organisaties 
plaats, zoals gebruikelijk in Nijmegen. 
Bij deze willen we jullie graag uitnodigen om deze dag bij te wonen, en om (naast het interessante 
programma en allerlei leuke stands) ook vooral de stand van Vogelbescherming te bezoeken. 
Verscheidene medewerkers zullen aanwezig zijn om jullie te woord te staan, en er is gelegenheid om 
informatie uit te wisselen en kennis te maken. Speciale aandacht zal er in onze stand zijn voor de rol van 
vrijwilligers en vogelwerkgroepen in de vogel‐ en natuurbescherming. 
Zie hier voor het programma en de praktische details: http://www.sovon.nl/default.asp?id=263. 
 
Nou, dat was het voor deze keer. In december volgt een volgend bericht vanuit Zeist. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Ottens 
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Passie voor vogels, hart voor natuur! 



Vogelbescherming Nederland is partner van BirdLife International.  
Vogelbescherming Nederland is the national partner of BirdLife International in the Netherlands.  

 
De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bedoeld voor de 
geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan 
zonder toestemming van de afzender. Heeft u dit bericht ontvangen en bent u niet de geadresseerde, noch bevoegd dit bericht namens 
geadresseerde te ontvangen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons direct op de hoogte te stellen van de ontvangst en dit bericht, met inbegrip 
van eventuele bijlagen, uit uw systeem te wissen.  

 
The information sent with this e-mail message is only for the strict use of the intended recipient. It is not permitted to publish, copy, circulate 
and/or disclose any of this information to third parties without the permission of the sender. If you are not the intended recipient or the 
authorised person to use these contents of this e-mail message, please notify us immediately, delete the e-mail message from your inbox, 
and do not use it for any purpose or disclose the contents of this message to third parties, or publish, copy or store this information on a 
information carrier.  
 


