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Inleiding

Voor u ligt het Jaarplan 2022 van de 
Natuurvereniging Hollandse Delta (NHD). 
Ook dit jaar zal naar verwachting worden 
beheerst door datgene wat de coronapan-
demie ons toestaat aan activiteiten te 
ondernemen. Dat daagt ons ook uit nieuwe 
initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld als 
het gaat om het aanbieden van digitale 
vormen van cursussen. Vele overlegvor-
men zullen in digitale vorm plaatsvinden. 
het in 2020 geïntroduceerde Zoom-abon-
nement zal worden voortgezet. Andere 
activiteiten kunnen min of meer gewoon 
worden gecontinueerd, zoals het inventari-
seren van natuurgebieden. Het is ook het 
jaar waar we volledig onder onze nieuwe 
naamgeving zullen opereren. Dat vergt ook 
een goed doordacht promotieplan. In 2022 
gaan we concreet vormgeven aan onze 
jeugdactiviteiten. In het bestuur is daarvoor 
een speciale portefeuille gecreëerd. Veel 
aandacht zal tot slot ook uitgaan naar onze 
natuurbeschermingsactiviteiten, zoals de 
uitdagingen die de energietransitie met 
zich meebrengt. Waar gaan we mee in 
bijvoorbeeld de aanleg van windparken en 
onder welke voorwaarden en waar niet? De 
samenwerking met de gemeenten is ook 
om die reden van belang. De nagestreefde 
activiteiten passen binnen het Beleidsplan 
2021 – 2024, dat in 2021 door de ALV werd 
vastgesteld. 

Jaarplan 2022 Natuurvereniging Hollandse Delta 
een afdeling van de KNNV
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Natuurstudie

Onderzoek 
De inventarisaties van de terreinen van ZHL 
en NM worden gecontinueerd. Voor de door 
stikstof veroorzaakte schade aan hun duin-
gebieden zal de provincie komende jaren 
aanzienlijke financiële middelen beschik-
baar stellen. ZHL heeft in dit verband 
behoefte aan verschillende nulmetingen in 
hun terreinen opdat later kan worden beoor-
deeld of de inzet van deze middelen effect 
sorteren. De VWG zal daarom in een aantal 
terreinen BMP onderzoeken uitvoeren. 
Voor SBB werd in 2021 voor het eerst de 
polder Biert op vogels geïnventariseerd. In 
2022 wordt voor SBB dagvlinderonderzoek 
in de Ravensehout uitgevoerd. Op Goeree 
zullen de al lopende onderzoeken worden 
voortgezet. Voor het eerst zullen we ook 
onderzoek in de Hoeksche Waard uitvoe-
ren. Op verzoek van NM zal er muizenon-
derzoek worden gedaan in de Korendijkse 
Slikken en/of de Leenheerenpolder. Met 
de natuurorganisaties en gemeenten wordt 
overleg gevoerd over de onderzoekwensen 
en de capaciteitsplanning van de Natuurver-
eniging.

Getracht wordt meer bekendheid te geven 
aan gepubliceerde inventarisatie-rapporten, 
bijvoorbeeld door het publiceren van artike-
len in ons eigen magazine In de Branding. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met het 
https://duinenenmensen.nl, een platform dat 
is bedoeld om het Nederlandse duinland-
schap actueel, populair- wetenschappelijk 
en beeldend te presenteren voor een breed 
publiek. Verschillende rapporten van onze 
afdeling zijn inmiddels op dit platform gepu-
bliceerd en kregen daardoor een landelijke 
verspreiding. 

In januari zal de 25ste editie van de 
wintertelling van roofvogels plaatsvinden. 
Deze telling zal nagenoeg gelijktijdig in de 
Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee 
worden uitgevoerd. Een en ander in samen-
werking met onze zusterorganisaties HWL 
en NLGO. 

Op de Maasvlakte worden dit jaar 22 enor-
me windturbines gebouwd. De toegangs-
weg naar de trektelpost van de NHD wordt 
daarmee vanaf medio februari afgesloten. 

Exploitant Eneco en bouwer Ballast Nedam 
stellen de vaste kerngroep van tellers 
via een pasjessysteem toch in staat de 
tellingen te continueren. Daardoor wordt de 
jarenlange telreeks niet onderbroken. De 
huidige telpost wordt in 2022 volledig ver-
vangen door een nieuwe telpost. De kosten 
daarvan worden betaald door Eneco. Eind 
2022 zal de nieuwe post naar verwachting 
gereed zijn. 

Aan de oevers van het Oostvoornse Meer 
(Parnassiavlak) zal de ringgroep in voor- en 
najaar door middel van opgezette netten 
trekvogels vangen en ringen. In de nazomer 
zal wederom een ringdag worden geor-
ganiseerd om een breder publiek met dit 
fenomeen bekend te maken. In Spijkenisse 
zal het CES- project worden voortgezet. 
Voor RAVON zal het glasaaltjes-project 
worden voortgezet. Voor de Vlinderstichting 
worden wederom zeven monitoringstrajec-
ten uitgevoerd. 

In samenwerking met Vogelbescherming 
en zusterorganisaties in de Delta wordt het 
project gericht op de bescherming van de 
strandbroeders (strandplevier, dwergstern 
en bontbekplevier, allen Rode Lijstsoorten), 
voortgezet.

De IWG formeert in 2022 een werkgroep 
met keveronderzoekers, begeleid door 
Prof. Menno Schilthuizen en zijn medewer-
kers. Voorlopig bestaat de werkgroep uit 
vijf leden en gaat de groep zich in eerste 
aanleg richten op loopkevers. 

In totaal zullen de werkgroepen in 2022 
circa 100 onderzoeksprojecten uitvoeren. 

Digitalisering 
De in 2020 in gang gezette digitalisering 
van onderzoekstechnieken zal worden 
voortgezet en uitgebreid. De IWG zal in 
overleg met de Vlinderstichting experimen-
teren met de vlinderapp, die in overleg met 
EIS ook voor hommelonderzoek zal worden 
ingezet. De PWG is in 2020 met een 
nieuwe vorm van onderzoek in de vorm de 
nectarindex (FLORON) gestart. Ook hiervan 
is de bedoeling deze vorm van digitalisering 
te continueren. 

Standaardisering verslaglegging
Bestuur en werkgroepen hebben in 2020 
een eerste stap gezet in het standaardi-
seren van de onderzoekrapportages. De 
voor- en binnenpagina zijn als eerste stap 
als model vastgesteld. In dit jaar zal de 
standaardisering worden voltooid. 

Boerenzwaluw bij het Quackgors.  Foto: Peter Vermaas
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Kenniscentrum
De NHD heeft al enkele jaren de ambitie 
een vraagbaak in de Hollandse Delta te zijn 
als het gaat om de belangen van natuur 
en landschap. Dit jaar zal de realisatie van 
deze ambitie worden geëvalueerd. Wat is 
haalbaar en wat niet? 
                                                                                                

Quackgors. 
In november 2018 zijn de Haringvlietsluizen 
op een kier gezet. Het is de bedoeling dat 
het zoute zeewater op een beperkte wijze 
naar binnen zal kunnen stromen. Besloten 
is de effecten van dit besluit gedurende 
een periode van tenminste vijf jaar voor het 
natuurgebied het Quackgors te monitoren. 
De werkgroepen van onze afdeling zullen 
in het Quackgors op een integrale manier 
de effecten van het Kierbesluit inventari-
seren. In 2018 is daartoe een nulmeting 
uitgevoerd. De jaren erna is het onderzoek 
gecontinueerd. In 2022 zal er voor het laatst 
in het gebied worden geïnventariseerd en 
het eindrapport worden gepubliceerd. 

Groene Strand West: 
op verzoek van het Zuid-Hollands Land-
schap is in 2019 een nulmeting uitgevoerd. 
Vanaf 2020 voeren de werkgroepen een 
integraal vervolgonderzoek uit naar de 
effecten van een aantal beheersmaatrege-
len die hier met een financiële bijdrage van 
het bedrijfsleven kunnen worden uitge-
voerd. In 2022 wordt het onderzoek voort-
gezet. Aan het eind van dit jaar wordt een 
eindrapport voor het project uitgebracht. 

Het Scheefbloemwitje: een nieuwe soort op Voorne

Blauwe reigers bij het Quackgors.  Foto: Peter Vermaas
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Natuureducatie 

Cursussen 
In 2022 zullen IVN en de NHD  tezamen 
weer een aantal basiscursussen aanbieden, 
zowel voor leden als niet leden. Het gaat 
om bijvoorbeeld vlinders/libellen, vogels, 
planten en zoogdieren. Voor een deel zullen 
dat ook digitale cursussen zijn. Hopelijk 
zullen de fysieke cursussen weer mogelijk 
worden. Geprobeerd zal ook worden om 
niet alleen cursussen in het bezoekerscen-
trum Tenellaplas te organiseren, maar ook 
op Putten en Goeree-Overflakkee, zodat we 
ook van dit deel van ons werkgebied meer 
cursisten kunnen trekken. 

Als de coronamaatregelen het toelaten, 
krijgt de hommelcursus een vervolg met het 
nodige veldwerk. Overwogen wordt om ook 
een sprinkhanencursus te gaan organise-
ren, zodat de IWG in staat zal zijn deze 
insecten vervolgens te gaan inventariseren. 

Ook de werkgroepen gaan experimenten 
met digitale lezingen, cursussen en andere 
vormen van overleg. 

Excursies
De excursiewerkgroep heeft ook in 2021 
geen jaar dekkend excursieprogramma 
kunnen organiseren. De coronacrisis maakt 
dit op voorhand ook in 2022 onmogelijk. 
Lopende het jaar zal worden bezien of een 
fysiek programma mogelijk wordt. 

Determinatieavonden
Normaal gesproken verzorgen de planten-
werkgroep, de zoogdiergroep en vogel-
werkgroep met name in het winterhalfjaar 
verschillende activiteiten in het Bezoekers-
centrum. Daar waar de coronacondities dat 
toelaten, zullen de werkgroepen deze acti-
viteiten oppakken. Dat zal in een vernieuwd 
Bezoekerscentrum Tenellaplas gebeuren, 
dat in de loop van 2022 zal worden opge-
leverd. 

Lezingen 
Ook met lezingen zal in digitale vorm wor-
den geëxperimenteerd. De IWG verzorg-
de in 2021 een digitale lezing van Linde 
Slikboer van EIS Kenniscentrum insecten. 
Vanuit het hele land werd op deze lezing 
ingeschreven. Door de overweldigende 
belangstelling verzorgde zij deze lezing 
zelfs een tweede keer. In 2022 wordt gepro-
beerd deze cursus met terreinbezoeken te 
organiseren. 
In het voorjaar zullen nog twee middagen 
met lezingen in het kader van het boek 
Duinen en Mensen Voorne worden georga-
niseerd. 

YouTube kanaal
De Natuurvereniging creëerde eind 2020 
een eigen YouTube kanaal waarmee het 
mogelijk is geworden om filmpjes, lezin-
gen en cursussen toegankelijk te maken. 
In 2022 zal een plan van aanpak worden 
gemaakt om dit kanaal verder uit te rollen. 

Duinen en Mensen Voorne 
Samen met Uitgeverij Natuurmedia wordt 
het boek Duinen en Mensen Voorne 
uitgegeven. Een scala aan auteurs werkt 
aan het boek mee, waaronder leden van 
onze werkgroepen. Voorjaar 2023 wordt het 
boek gepresenteerd. Het boek zal passen 
in de reeks Duinen en Mensen dat al voor 
bijvoorbeeld het eiland Texel werd gemaakt. 
Voor Voorne is sinds het boekje Voorne in 
de Branding (1968) geen natuurboek meer 
uitgegeven. Dit boek voorziet dus beslist in 
een leemte.

Natuurbescherming

De invoering van de Omgevingswet zal 
op zijn vroegst per 1 oktober 2022 plaats-
vinden en vergt veel aandacht. De wet 
zal forse gevolgen voor de belangen van 
natuur en landschap hebben. Zij vergt een 
veel actievere opstelling van de plaatselijke 
natuurbeschermingsorganisaties dan tot 
nu toe gebruikelijk is geweest. Scholing is 
absoluut vereist. Wellicht dat dit onderwerp 
ook in gewestelijk verband kan worden 
opgepakt. De in het gewest samenwerken-
de afdelingen hebben daartoe de eerste 
contacten gehad. De natuurbeschermings-
wet zal goeddeels in deze wet opgaan.
 

Met elk gemeentebestuur zal tenminste 
jaarlijks overleg plaatsvinden. Meestal zal 
dit frequenter geschieden.  Zo zal de NHD 
zich actief bemoeien met de procedures 
rond de omgevingsplannen buitengebied 
van de gemeenten Voorne aan Zee en 
Nissewaard. Nissewaard heeft de NHD 
gevraagd haar te adviseren over de nieuw 
op te stellen Groenplannen. 
Het door de gemeenten Westvoorne en 
Goeree- Overflakkee geïnitieerde onder-
zoek naar de verzanding van de Voordelta 
heeft geleid tot een onderzoeksrapport van 
Arcadis. In 2022 neemt de NHD deel aan 
de vorming van een visie op de toekomst 
van dit gebied. 
Op de Maasvlakte brengt de aanleg van 
een enorm windpark veel extra werk met 
zich mee. Deze windmolens zullen zeker 
gevolgen hebben voor de vogeltrek. Met de 
exploitant wordt periodiek overleg gevoerd 
over de bouw en gevolgen van de turbines. 
De aandacht richt zich daarbij ook op de 
resultaten van een hier geplaatste vogelra-
dar en een onderzoek naar de slachtoffers 
van de windmolens. De NHD zal gaan parti-
ciperen in zgn. Natuurtafels rond dit project. 
Op de Noordzeeboulevard en de Haring-
vlietdam verrijzen windturbines die veel 
zorgen baren. Ook deze projecten worden 
nauwgezet gevolgd. In beide projecten is de 
NHD in een klankbordgroep vertegenwoor-
digd. Beide projecten hebben substantiële 
gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Op de Maasvlakte heeft de plaatsing van 
een aantal enorme windmolens onze aan-
dacht. Deze windmolens kunnen wellicht 
gevolgen hebben voor de vogeltrek. De 
studies die naar deze effecten zijn gedaan 
worden nauwgezet gevolgd.

De Slikken van Voorne met windturbines en de C2 -deponie op de achtergrond  Foto: Theo Briggeman
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Samenwerking 
 
Soortenorganisaties
In landelijk opzicht zal bezien worden of 
we (nog) intensiever kunnen samenwerken 
met organisaties als FLORON, Sovon en 
de Vlinderstichting. Met EIS zal als gevolg 
van de uitbreiding van de activiteiten van 
de IWG sowieso een intensievere vorm van 
samenwerking tot stand worden gebracht. 
Daarbij gaat het in eerste instantie om hom-
mel- en bijentellingen.  
In Sovon-verband wordt aandacht besteed 
aan het jaar van de wilde eend en wordt 
meegedaan met verschillende tellingen 
zoals waterwildtellingen, PTT-tellingen en 
slaapplaatstellingen. Voor RAVON wordt 
wederom het glasaaltjesproject uitgevoerd. 
In het duingebied van ZHL wordt ook de 
zandhagedis weer geïnventariseerd. Voor 
de Vlinderstichting worden verschillende 
vaste routes gemonitord. Voor EIS worden 
voor het eerst hommelroutes gemonitord. 

Gemeenten 
Eind van dit jaar zullen de gemeenten Briel-
le, Hellevoetsluis en Westvoorne opgaan 
in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In 
november zullen er verkiezingen plaatsvin-
den. Daar waar mogelijk zal de NHD inspe-
len op de politieke programma’s voor natuur 
en landschap. Met de nodige zorg wordt 
bijvoorbeeld kennisgenomen naar de enor-
me woningbouwprogramma’s die op stapel 
staan en de voorgestane verbreding van de 
N57. Ook de energietransitie die vaak op 
de drempel van de Natura 2000-gebieden 
is gepland, geeft ernstige zorgen. Overwo-
gen wordt om de geplande windparken met 
juridische middelen te bestrijden. 
Met de gemeenten op Voorne-Putten wordt 
tot nu toe samengewerkt op het ontwik-
kelen van ecologisch beheerde bermen 
en parken. In Westvoorne is bijvoorbeeld 
geadviseerd bij het inzaaien van de duur-
zaam ingerichte wijk “de Drenkeling”. Het is 
de vraag of de NHD er verstandig aan doet 
deze samenwerking voort te zetten. Tot nu 
toe lijkt de bereidheid van de gemeenten 
niet bijzonder groot om het ecologische 
beheer werkelijk te verduurzamen laat 
staan het areaal te vergroten. Afgezet tegen 
de personele krapte van de NHD, lijkt het 
goed deze taak te heroverwegen. 

Public Relations

Zichtbaarheid
Nog meer dan de afgelopen jaren het geval 
is geweest, zal er in 2022 naar worden 
gestreefd de zichtbaarheid van onze afde-
ling te vergroten en daarmee de invloed 
van ons werk te doen toenemen. Public 
relations is daarbij een belangrijk instru-
ment. De naamsbekendheid bijvoorbeeld 
zal aanmerkelijk moeten worden uitgebreid 
om de invloed van ons werk te intensiveren. 
De komst van een speciale hierop gerichte 
functionaris, die ook is toegetreden tot de 
webredactie, zal hiertoe een extra impuls 
moeten geven. 

Introductie nieuwe naamgeving
In 2022 zal veel aandacht worden besteed 
aan de introductie van onze nieuwe naam 
en het consequent communiceren van die 
naam, bijvoorbeeld in onze schriftelijke, 
digitale maar ook mondelinge uitingen. 
De vereniging zal consequent als Natuur-
vereniging Hollandse Delta naar buiten 
treden. Daartoe zal het bestuur een plan 
van aanpak opstellen en uitvoeren.

Meer leden en donateurs
De NHD streeft dit jaar en de jaren erna 
naar een substantiële uitbreiding van 
het aantal leden en donateurs. In 2022 
zal daarbij de nadruk liggen op Goe-
ree-Overflakkee. Daartoe zal eveneens een 
plan van aanpak worden opgesteld. 

Communicatie 
Het magazine “In de Branding” zal ook 
dit jaar volledig in kleur en op A4 formaat 
verschijnen. Het aantal pagina’s zal niet 
verder worden uitgebreid. Excursieversla-
gen worden op de website geplaatst. 

De rol van de elektronische Nieuwsbrief 
wordt vergroot.  Er wordt naar gestreefd 
het bereik van de Nieuwsbrief aanzienlijk 
uit te breiden. De maandelijkse excursies 
en lezingen worden daarin aangekondigd, 
naast de nieuwtjes uit de regionale natuur. 
Het verschijnen van eigen onderzoekrap-
portages en ontwikkelingen in de natuurbe-
scherming krijgen hierin aandacht. 

De in 2019 aangegane samenwerking met 
de website van Natuurmedia zal verder 
worden uitgebouwd. Onderzoekrapportages 
zullen op de website www.duinenenmen-
sen.nl worden geplaatst, zodat de resulta-
ten van onze onderzoeken ook langs deze 
weg landelijke bekendheid gaan genieten. 

De rol van Facebook wordt verder uitge-
bouwd. Het corona jaar 2021 heeft geleerd 
dat veel meer belangstellenden, vaak geen 
lid, zich voor onze Facebookpagina inschre-
ven. In een jaar tijd verdubbelde het aantal 
mensen dat van onze Facebook gebruik 
maakte. 
Via Facebook worden niet alleen onze 
excursies aangekondigd maar wordt daar-
van ook “live” verslag gedaan, onder andere 
door het plaatsen van foto’s. Ook andere 
evenementen zoals lezingen en cursussen 
worden op Facebook aangekondigd.  Leuke 
waarnemingen worden op dit medium 
geplaatst. De Nieuwsbrief en Facebook 
spelen een steeds prominentere rol in ons 
P.R.-beleid. Excursies en lezingen worden 
altijd via deze weg bekend gemaakt. De 
verschijning van de Nieuwsbrief is ingebed 
en afgestemd op die van ons kwartaalblad 
In de Branding. De redactie van de Nieuws-
brief wordt gecombineerd met die voor de 
website.

Organisatie 

Bestuur
Het bestuur heeft per 1 januari van dit jaar 
een nieuwe penningmeester gekregen. 
Na de introductie van de portefeuille voor 
jeugdzaken, zal het bestuur 2022 benutten 
om het aantal portefeuilles verder uit te brei-
den. Van drie leden loopt de bestuurstermijn 
dit jaar af. Zij zijn beschikbaar voor een 
nieuwe termijn. De ALV zal hun benoeming 
worden voorgelegd. 

Vertrouwenspersoon
Zoals al eerder in het beleidsplan aange-
geven heeft de NHD het voornemen geuit 
een vertrouwenspersoon in te stellen, mede 
gelet op het feit dat er op actieve basis 
met jeugdactiviteiten wordt gestart. Dit jaar 
wordt dit instituut verder uitgewerkt. 

Werkgroepen
In het kader van dit plan lijkt het noodza-
kelijk het functioneren van verschillende 
werkgroepen nader te beschouwen, 
zowel organisatorisch als inhoudelijk. Ook 
de onderlinge verhoudingen tussen die 
werkgroepen verdient een verdere verken-
ning. Een eerste discussie daarover zou 
bij het opstellen van dit plan plaats kunnen 
vinden. Extra aandacht verdient hierbij ook 
ontbreken van de bereidheid van sommige 
werkgroepen c.q. delen ervan om onder-
zoeken voor gemeenten uit te voeren c.q. 
onderzoeksverslagen uit te brengen. Het 
zou ook verstandig kunnen zijn om de 
onderzoeksmethoden van de werkgroepen 
tegen het licht te houden c.q. scholingen te 
verzorgen. 
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 Planningscyclus
Door de toegenomen vraag naar het doen 
van monitoringsonderzoeken en inven-
tarisaties zal ook in 2022 een op deze 
situatie afgestemde planningscyclus worden 
gevolgd. Aan het eind van elk kalenderjaar 
zal overleg met de natuurorganisaties en 
gemeenten plaatsvinden over hun wen-
sen voor het daaropvolgende jaar, en dit 
worden afgezet tegen de capaciteit van de 
werkgroepen. Daarbij spelen ook de eigen 
onderzoekwensen een rol. 
In dit verband is ook van belang te weten 
hoeveel mensuren onze werkzaamheden 
in beslag nemen. Meer dan tot nu toe is 
gebeurd, zal daar bij het opstellen van 
onderzoeksverslagen aandacht aan worden 
besteed, zodat ook in dit verband een bete-
re planning mogelijk wordt. 

Archief/bibliotheek

In de afgelopen jaren is een digitaal archief 
tot stand gekomen waarin een flink deel van 
de onderzoekrapportages van de afzonder-
lijke werkgroepen op afdelingsniveau zijn 
samengebracht. In totaal gaat het om meer 
dan 1000 rapporten. 
De werkgroepen voorzien de onderzoeks-
rapporten met ingang van 2020 in ieder 
geval van een KNNV-logo, jaartal, mede-
delingsnummer en copyright mededeling. 
Dit digitale archief wordt ook in de Cloud 
opgeslagen. In dit jaar dient een concrete 
stap te worden gezet als het gaat om het 
toegankelijk maken van (een deel) van de 
rapporten voor leden c.q. derden. Bezien 
moet ook worden op welke wijze misbruik 
kan worden tegengegaan. 

In 2022 wordt onderzocht of In de Bran-
ding ook bij www.natuurtijdschriften.nl kan 
worden ondergebracht. Daardoor zou het 
bereik van het tijdschrift een flinke (landelij-
ke) impuls verkrijgen. 

Begroting 2022
ONTVANGSTEN € UITGAVEN €
Contributies 8000,-- Porto IdB/penningmeester    600,--

Donaties   200,-- Papier/drukkosten  2200,--

Gem. Westvoorne   100,-- Overige kosten    300,--

Advertenties IdB   250,-- Bankkosten    200,--

Onderzoeken c.a. 1400,-- Lezingen werkgroepen/alg    250,--

Cursussen   700,-- Lidmaatschappen      50,--

   Afdracht landelijke KNNV  5150,--

Zaalhuur     500,--

Nieuwe folder/flyer c.a.          0,--

Onderzoekskosten   1350,--

Kosten natuurboek     700,--

Totaal  10650,-- 11300.--
Exploitatieresultaat -/- 650,--.

Financiën 

Toelichting begroting 2022: 
Begroting 2022: 

De contributie voor 2022 is vastgesteld op € 
34,75 voor leden, € 10,-- voor huisgenoot-
leden en jeugdleden € 16,25. Donateurs 
betalen € 20,--. 
Het bestuur zal er ook scherper op gaan 
toezien dat in het kader van onze vereni-
ging actieve personen ook daadwerkelijk lid 
of donateur worden. Tot onze spijt moeten 
we constateren dat bij enkele werkroepen 
mensen actief zijn die structureel weigeren 
betalend lid of donateur te worden. Daarvan 
kan natuurlijk geen sprake zijn. 

De contributie afdracht aan het Landelijk 
Bureau voor 2022 is vastgesteld op € 
22,50, voor huisgenootleden € 8,-- en voor 
jeugdleden € 9,25 nadat de indexcijfers zijn 
vastgesteld. 
Er wordt verwacht dat het aantal leden en 
donateurs net als vorig jaar zal toenemen. 
De kosten voor de nieuwe In de Branding 
zijn iets hoger begroot dan het afgelopen 
jaar, aangezien de drukker heeft aangege-
ven dat de prijzen van het papier gestegen 
zijn. 
De portokosten zijn hoger begroot dan vorig 
jaar, dit i.v.m. de verhoogde tarieven van 
Post.NL.
De huurkosten zijn hoger dan gebruike-
lijk vanwege enkele extra lezingen welke 
worden georganiseerd ten behoeve van 
de totstandkoming van het boek Duinen 
en Mensen Voorne. De extra kosten zijn 
begroot op een bedrag van € 300,--. De 
totale kosten voor het boek worden begroot 
op een bedrag van € 700,--.
De inkomsten uit advertenties zijn geba-
seerd op de drie advertenties in In de 
Branding. Er wordt naar gestreefd dit aantal 
aanmerkelijk te vergroten.
De inkomsten uit de cursussen zijn begroot 
naar een aantal te verwachten cursussen 
en naar de verdeling van een gedeelte van 
het cursusgeld van voorgaand jaar.
De begroting sluit op een negatief saldo van 
€ 650,--.

Investeringen
Investeringen van enige omvang zullen in 
2022 niet worden gedaan. De inkomsten 
uit met name de cursussen zijn daarvoor te 
onzeker. 
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Distelboktor, Quackjeswater.  Foto: Peter Vermaas



Colofon
Tekst: Theo Briggeman 
Begroting: Ad Wennekes
Eindredactie: Theo Briggeman

Vastgesteld door de ALV op  24 februari 2022
 
Foto’s:  Theo Briggeman, Peter Vermaas
Kaft-voor: Koperuil, Kleine bonte specht, Egel.
Kaft-achter: Groene strand

Werkgroepen: 
Insecten: Jaap van Elst
insectenwerkgroephd@gmail.com 
Natuur & Beleid: Piet Mout
knnvnatuurenbeleid@gmail.com 
Paddenstoelen: Els Jonkers
paddenstoelenwerkgroepHD@gmail.com
Planten: Theo Hagendoorn 
plantenwerkgroepHD@gmail.com 
Vogels: Peter Vermaas
vogelwerkgroepHD@gmail.com 
Zoogdieren: Jan Alewijn Dijkhuizen
janalewijndijkhuizen@kpnmail.nl 

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Theo Briggeman
tbriggeman@upcmail.nl  
Secretaris: Peter Vermaas 
secretaris@hollandsedelta.knnv.nl 
Officiële stukken, verzoeken aan werkgroepen etc. 
naar het adres: 
Schudegge 17, 3224 BP Hellevoetsluis
Penningmeester: Ad Wennekes
penningmeester@hollandsedelta.knnv.nl
Bestuursleden
Ledenadministratie: Marianne op den Dries 
ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl 
0181-318 329
Nieuwe leden, adreswijzigingen en alle andere leden-
mutaties naar het adres:
Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis
PR aanspreekpunt: 
Hans op den Dries
lunde06540@upcmail.nl 
Erik Ketting
e.ketting6@upcmail.nl 
Jos Schreiner
j.schreiner@upcmail.nl 
Tom van Wanum
tomvanwanum@xs4all.nl 

Internetsite KNNV afd. Hollandse Delta (Voorne)
http://www.knnv.nl/hollandsedelta
Webmaster: John van der Knaap 
webmaster@hollandsedelta.knnv.nl 
© Natuurvereniging Hollandse Delta

Natuurvereniging Hollandse Delta
Ledenadministratie : Marianne op den Dries, Witte de Withplein 5, 3223 SM Hellevoetsluis
 0181 – 318 329    ledenadministratie@hollandsedelta.knnv.nl


	Inleiding
	Natuurstudie
	Onderzoek 
	Digitalisering 
	Standaardisering verslaglegging
	Kenniscentrum
	Quackgors. 
	Groene Strand West: 

	Natuureducatie 
	Cursussen 
	Excursies
	Determinatieavonden
	Lezingen 
	YouTube kanaal
	Duinen en Mensen Voorne 

	Natuurbescherming
	Samenwerking 
	Gemeenten 

	Public Relations
	Zichtbaarheid
	Introductie nieuwe naamgeving
	Meer leden en donateurs
	Communicatie 

	Organisatie 
	Bestuur
	Vertrouwenspersoon
	Werkgroepen

	Archief/bibliotheek
	Financiën 
	Toelichting begroting 2022: 
	Investeringen


