
Jaarverslag NVWK 2021 
door Frans van der Storm, secretaris 
 
Ja, we hadden ons het zestigste levensjaar van onze vereniging anders voorgesteld: met een feest, 
interessante lezingen en gezellige ontmoetingen met de leden.  
Maar kijk je op de site in de agenda over 2021, dan schieten je de tranen in de ogen. Het regent 
annuleringen, want weer werd het een covid-jaar met twee keer een lockdown en sociale 
beperkingen; opdat we elkaar later maar weer gezond en wel kunnen ontmoeten. 
Toch hebben we niet stilgezeten. Integendeel, er is stiekem weer een hoop werk verzet, en daarover 
gaat dit jaarverslag van de secretaris. 
 
De meeste werkgroepen hebben hun werk kunnen voortzetten, ook al was het in aangepaste vorm 
en stonden excursies nauwelijks op het programma.  
De werkgroep Jeugd en jongeren werd nieuw leven ingeblazen met de komst van Monique Wooning 
als nieuwe coördinator. Binnen de marges van toegestane buitenactiviteiten voor jongeren werden 
aantrekkelijke activiteiten georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Water (waterbeestjes 
inventariseren) en met de werkgroep Roofvogels (torenvalken ringen). 
De Werkgroep Uilen had de handen vol aan kerk-, rans- en bosuilen, helaas veel minder aan de 
steenuil. En zoals gebruikelijk voor deze groep, spande ze zich ook weer in voor de jeugd, deze keer 
van de Jeugdnatuurwacht in Krimpen.  
De werkgroep Roofvogels was net als de Uilengroep druk met nestkastenbeheer en met monitoring 
en ook deze groep bood jongeren een inkijkje, nu bij het ringen van torenvalkjes. 
De werkgroepen voor Landschapsonderhoud (Oost en Knotgroep Krimpen) haalden successen met 
het verwerven van een paar interessante nieuwe locaties, met de ingrijpende renovatie van de 
materiaalkar en met de continuering van de overeenkomst voor het onderhoud van de boomgaard 
aan het Boveneind in Krimpen. De werkgroep RO mocht Leen Verschoor weer terug welkom heten 
en zat ondertussen – vanwege behoud van bomen en biodiversiteit – bovenop de 
ophogingsperikelen in Krimpen aan den IJssel, naast de voorbereidingen op de Omgevingswet. 
De werkgroep planten heeft weer veel kilometerhokken geïnventariseerd. Hoe mooi is het om te zien 
dat Jaap Oosterom in de werkgroep Planten meer en meer de rol van Stef van Walsum overneemt. 
Niet alleen binnen de NVWK, ook richting FLORON met de begeleiding van excursies in onze regio en 
met een mooie presentatie op de districtsvergadering ZH. 
Ook in de sfeer van planten, en breder, kunnen we de acties zien rond het zogenoemde IHC-bosje. 
De waarde-meting van bomen in dat bosje en in het verlengde van de vogelcursus van Jaap 
Graveland de inventarisatie van vogels en later nog het nachtvlinderen. 
En last but not least, de weidevogelwerkgroep kan met tevredenheid terugzien op 2021. In elk geval 
dat jaar lijkt de neergaande lijn van aantallen broedsels gestopt. Laten we hopen dat dit jaar laat zien 
dat de lijn is gekeerd. Aan de inzet van de Weidehof en van het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard 
en van de NVWK zal het niet liggen. Vanuit de NVWK hebben we samen met de Milieufederatie met 
succes de lobby ingezet bij de provincie om weidevogelbeheer sterker te ondersteunen met geld en 
maatregelen: we hadden toch niet voor Jan met de korte achternaam zoveel energie gestoken in het 
Actieplan weidevogels? Denk ook aan de uitbreiding van de werkgroep met de werkgroep Zwarte 
stern, die zich toelegt op de coördinatie van alle acties binnen de Krimpenerwaard voor de zwarte 
stern. Acties van de NVWK zelf, maar ook van Weidehof en Zuid-Hollands Landschap. 
 
Hè, als je zo’n overzicht maakt voelt het net als een ouderwets verenigingsjaar. Toch is het niet zo. 
Net als andere verenigingen merken ook wij keihard dat Covid ook in het verenigingsleven zijn 
sporen nalaat; het lijkt wel alsof de puf eruit is. Nieuwe initiatieven komen moeilijker van de grond, 
we zien elkaar minder in het echt en missen daardoor al die even-bijpraten-momentjes, we missen 
de kans om iemand eens en met succes te polsen om binnen de club actief te worden in een 
coördinerende rol. En daarvan beginnen we nu echt wel last te krijgen. Kijk maar eens op de site 
onder aan de pagina’s van de werkgroepen. Er zijn ondertussen iets te veel vacatures. Is het niet van 



de zotte dat juist een natuur- en VOGELwerkgroep al drie jaar geen coördinator vogelwerkgroepen 
heeft? En wie wil zich als coördinator inzetten voor de vlinders en libellen, of voor water, of voor erf- 
en stadsvogels? 
En weet dat ieders inzet voor de NVWK wordt gewaardeerd door 850 leden. We hebben 571 leden 
met een zogenoemd basislidmaatschap en 279 gezinsleden. Ruim 200 leden zijn op een of andere 
manier actief in en rond het veld, in werkgroepen, door het bijwonen van bijeenkomsten en lezingen, 
deelname aan excursies. En de NVWK groeit nog steeds: in 2021 meldden zich 57 mensen aan als 
nieuw lid. Daar staat tegenover dat we 32 leden moesten uitschrijven: overlijden, verhuizing, of 
gewoon opzeggen waren de redenen. 
 
Tot slot, het bestuur vergaderde 11 keer, er was de goed bezochte en geanimeerde algemene 
vergadering in twee delen (live en digitaal), en in oktober was er de jaarlijkse meeting van alle 
coördinatoren met het bestuur, deze keer gefocust op de voorbereiding van ons 12e lustrum 
#NVWK60. In het decembernummer van de Waardvogel lees je tot welke mooie plannen die 
bijeenkomst leidt. 
Het bestuur was in zijn vergaderingen druk met onderwerpen als de vervulling van vacatures, 
huisvesting, materiaalbeheer, standpunten voor gesprekken met onze stakeholders (de gemeenten, 
HHSK, ZHL, de Groenalliantie / SBB, de provincie, soortenorganisaties enz.) over bijvoorbeeld 
waterpeilbeheer, Prachtlint (en het daaraan met succes verbinden van Oasen, Dunea en SBB), 
NatuurBeheerCollectief, Loetbos – eikenprocessierups en MTB-route, Waardtafel, lobbybrieven aan 
de kandidaten voor de Gemeenteraad, en reactiveren van de club. 
 
Lang verhaal kort: het was een druk jaar, en we hopen dat 2022 drukker wordt… 
 
 
 
 


