VAN DE VOORZITTER
Bij terugtreden hoort onlosmakelijk ook een terugblik op de periode die achter je
ligt. Dit is mijn laatste bijdrage als voorzitter van de vereniging, een wat onwennig
gegeven. Het is zo vanzelfsprekend geworden om me te presenteren als voorzitter, dat het wel even wennen wordt om dat los te laten. Zoals ik eerder meldde,
verlaat ik het bestuur vanwege een combinatie van redenen die mijn tijd en aandacht vragen. Dat betekent niet dat ik uit de vereniging verdwijn, integendeel. Ik
zal mijn bijdrage blijven leveren aan de Midwinter Roofvogeltelling en de projecten afronden waarbij ik de Vogelwacht vertegenwoordig, zoals de herinrichting
Noorderpark en de ontwikkelingen op fort Ruigenhoek.
Een terugblik
In de zeventien jaar dat ik bestuurslid ben geweest, is er veel gebeurd binnen de
vereniging en daarbuiten. Milieu- en natuurverenigingen zijn tot maximale groei
gekomen in de jaren 70-80 van de vorige eeuw, zo ook de Vogelwacht. Maar waar
de grote organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten sinds
de jaren negentig gestaag leden verliezen, hebben we dat in de Vogelwacht weten
te voorkomen. Het aantal leden groeide begin jaren negentig van 750 naar 850 en
is sindsdien constant. Er gaan leden weg, maar er komen ook nieuwe leden bij.
De bekendheid van de Vogelwacht buiten de vereniging is
groot. Dat merk je als je in
aanraking komt met gemeenten en provincie. En er wordt
naar ons geluisterd. Dat betekent niet dat we altijd onze zin
krijgen, maar de Vogelwacht is
een electorale factor van formaat waar we ook gebruik van
maken bij inspraakprocedures
en beleidsvisies. Nogmaals, dat
is geen garantie voor succes,
maar wel een gegeven om gebruik van te maken en om invloed uit te oefenen.
De bekendheid van de Vogelwacht is ook groot bij het publiek, dat onze website gemakkelijk weet te vinden
en er aantrekkelijke informatie vindt. Dat merk je als je contact hebt met mensen
van andere natuurorganisaties of plaatselijke overheden. Men heeft de indruk dat
we een goed draaiende, actieve vereniging zijn en dat is ook zo. In de afdelingen
gebeurt veel en er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven die tot bloei komen
en de tijd duren die hun gegeven is. Er zijn veel actieve mensen in de vereniging
die zich inzetten voor werkgroepen, afdelingen, projecten, de Kruisbek en het bestuur. Dat is ons echte kapitaal, maar ook financieel staan we er goed voor.
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Financiële ondersteuningen en activiteiten
We hebben voldoende reserves waardoor we dure projecten zoals publicaties
kunnen dragen, die zonder financiële garanties niet of moeilijker te realiseren
zouden zijn. Ook wordt ons kapitaal aangewend om afdelingen te ondersteunen
bij juridische procedures tegen overheden, in de strijd tegen de teloorgang van
natuur. Als overleg niet meer helpt, hebben we zo de mogelijkheid om ons democratisch recht uit te oefenen.
Verder terug in het verleden hebben we een nieuwe huisstijl ingevoerd, bestaand
uit voorbedrukt briefpapier en enveloppen, waarvoor we het kruisbek-logo hebben
laten ontwerpen. Dat logo staat op twee vlaggen die we hebben laten bedrukken,
waarmee we buitenshuis onze aanwezigheid extra laten opvallen. Die huisstijl
hebben we ook gebruikt op de tentoonstellingsmaterialen die we tien jaar geleden
hebben aangeschaft en ontwikkeld. Ook heeft ons verenigingsblad de Kruisbek in
die tijd een facelift gekregen in de huisstijl en onlangs weer in bescheidener mate
door de invoering van een aantal pagina’s in kleurendruk. Verder hebben we verenigingskapitaal aangewend om op initiatief van leden weidevogelbescherming te
ondersteunen door een bescheiden beheersvergoeding beschikbaar te stellen.
Daarnaast hebben we de financiële mogelijkheden om kleinschalige bijdragen te
leveren buiten de vereniging, zoals de aanschaf van nieuwe kooien voor de Vogelopvang Rotsoord. We hebben er als bestuur voor gekozen om het project Oursi in
Burkina Faso te ondersteunen, in plaats van besteding van dat bedrag in Nederland. Dat geld is goed besteed en er kan in Burkina een veelvoud mee gedaan
worden van wat in Nederland voor hetzelfde geld mogelijk zou zijn. Zo zijn er kijkers aangeschaft, is er een vogelgids gemaakt in het Frans en is er zelfs een
hoofdkwartier gebouwd voor de plaatselijke vogelwerkgroep. We hebben daarmee
bewust buiten de grenzen gekeken, in navolging van de vogels die we onze weidevogels noemen, maar die negen maanden van het jaar buiten onze landsgrenzen vertoeven.
Tijd voor andere dingen
Mijn taak als voorzitter zit erop, ik ga andere dingen doen. Het is tijd dat na negen
jaar voorzitterschap iemand anders de hamer overneemt. Deels komen daar mantelzorgtaken voor in de plaats, deels heb ik tijd nodig voor verdieping van mijn
werk, dat moet gaan resulteren in publicaties en een proefschrift. Die zaken zijn al
wat langer aan de gang en het wordt steeds lastiger om alles te combineren.
Mijn bestuurswerk heb ik met plezier gedaan en het heeft me ook in belangrijke
mate gevormd. De ervaringen die ik heb opgedaan met verschillende projecten,
werkgroepen en bestuur zijn van voordeel gebleken in mijn dagelijkse werk en
leven. Het past ook bij mijn levenshouding dat alles met alles samenhangt.
Het noemen van namen is altijd een hachelijke zaak, voor je het weet heb je iemand overgeslagen of denk je te laat aan iemand anders. Daarom: dank aan iedereen waarmee ik in mijn bestuursperiode op enigerlei wijze heb mogen samenwerken. Ik hoop jullie nog vaak te mogen ontmoeten.

Uw voorzitter, Frits Franssen
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