Jaarverslag 2016
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland. (SKWN) Het is
een verantwoording van alle zaken naar hen, die hebben gezorgd dat SKWN ook in 2016
weer aan haar missie heeft kunnen werken. Zonder die ondersteuning in welk opzicht dan ook
zou het functioneren heel wat moeizamer zijn gegaan. We hopen dat ieder nog lang kan
genieten van de aanwezigheid van de Kerkuil in het Nederlandse landschap.
Met de publicatie van dit verslag voldoet SKWN aan de wettelijke verplichting van een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI-status houdt in dat schenkers
belastingvoordelen hebben bij schenkingen en giften.
Doelstelling
De belangenbehartiging van de kerkuil in het algemeen, het bevorderen van het
onderzoek en de bescherming van de kerkuil in Nederland in het bijzonder, en voorts al
hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van educatie en
voorlichting, het plaatsen van nestkasten, het stimuleren van biotoop-bescherming, het
instellen, aansturen en stimuleren van werkgroepen, het verzamelen, administreren en verslag
uitbrengen van broedgevallen en ringgegevens, het verstrekken van materialen, het geven van
presentaties en het door middel van allerlei activiteiten bijeen brengen van fondsen
De Stichting vertegenwoordigd 17 regionale werkgroepen, meer dan 1000 vrijwilligers, die
gezamenlijk meer dan 10.000 nestkasten beheren.

Bestuur
Het bestuur was als in 2016 als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Johan de Jong
Secretaris:
Ruud Leblanc
Penningmeester:
Reinder Dokter
Lid:
Herman Bisschop
(Webside)
Lid:
Albert Fopma
( Digitale Nieuwsbrief)
Lid:
N.J Honningh
Veel bestuurszaken zijn via e-mail af te handelen. Belangrijke zaken worden via een
uitgeschreven bestuursvergaderingen besproken. Behalve taken die verbonden zijn aan de
bestuursfuncties, is een belangrijke redactie vergadering van onze nieuwsbrief.
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Website en contact
Om in contact te komen met SKWN zijn er verschillende e-mailadressen . Deze adressen zijn
te vinden op de website www.kerkuil.com.
De website heeft in 2016, 25.916 virtuele bezoekers gehad. Dat zijn er meer dan 70 per dag.
Daarom blijft deze van onschatbare waarde als communicatiemiddel. Veel mensen komen zo
terecht bij de regiocoördinator van hun eigen gebied. Bijzonder detail bij deze getallen is het
feit dat veel bezoekers niet alleen uit onze buurlanden komen, maar ook uit USA, Rusland,
Italië en Spanje. Met dank aan Vogelbescherming Nederland die de kosten van 2016 van de
website op zich hebben genomen.
Info - kraam
Met onze info - kraam is SKWN vertegenwoordigd wanneer er iets georganiseerd wordt
waaraan grote aantallen vogelliefhebbers een bezoek brengen. Daaraan moeten voor de
Stichting, als non-profit organisatie, bij voorkeur geen kosten verbonden zijn, zoals
kraamhuur. De deelname aan dergelijke manifestaties is beperkt in verband met reiskosten en
beschikbaarheid. Afgelopen jaar heeft een team van drie personen zich ingezet voor het
bemensen van de kraam.
Uitgangspunt van de promotie kraam is grotere bekendheid geven over de kerkuil door
persoonlijk contact met de doelgroep. Er wordt voorlichting en advies gegeven over de
kerkuil.
In 2016 stond SKWN op,
- 26 november: Landelijke SOVON dag in Ede,onze stand werd goed bezocht tijdens deze
drukke Sovon-dag.

Wet natuurbescherming
De wet natuurbescherming (Wnb) vervangt vanaf 1 januari 2017 drie wetten: de
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet (FFwet). In onze
nieuwsbrief 2017 in het artikel van de hand van Albert Fopma, word een duidelijk uiteengezet
wat er voor de kerkuil wel en niet is veranderd.

Nieuwsbrief van 2016
Wederom zijn er 15.000 exemplaren van de ”nieuwsbrief uilen 2016” verdeeld onder de
vrijwilligers, kasteigenaren en donateurs. Hierin stond een overzicht met een lichte stijging
van het aantal broedgevallen en maar liefst 14 pagina’s met mooie bijdragen uit verschillende
regio’s. Naast een interessante artikel over bestrijdingsmiddelen en de risico’s ervan, was er
aandacht voor veilig werken op hoogte en werden de ransuilen van Blauwhuis belicht. Een
dankwoord voor alle schrijvers en fotografen is hier wederom op zijn plaats.
Als we dan toch aan het dankwoorden uitspreken zijn, mogen we al die vrijwilligers die met
het kerkuilen beschermingswerk bezig zijn natuurlijk ook niet vergeten. Dit zijn er meer dan
1000.
Ook Vogelbescherming Nederland willen we bedanken deze hebben de kosten van de
eindredactie op zich genomen.
Digitale nieuwsbrief
In 2014 zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor
aanmelden door een mail te sturen naar digitalenieuwsbrief@kerkuil.com.
Deze wordt onregelmatig uitgegeven, afhankelijk van kopij die binnenkomst.
Beleef de Lente
In 2016 was de kerkuil te zien via de webcams van VBN op: www.beleefdelente.nl.
Zo kon de hele wereld zien wat er gebeurde in verschillende nestkasten.
Dit jaar is de website weer online en doen er onder meer drie soorten uilen mee die hun privé
leven prijsgeven.
Van Vogelbescherming Nederland hebben we een weblog vergoeding van (750 euro)
ontvangen. Deze reservering zal, met toestemming van Vogelbescherming Nederland,
worden aangewend voor de organisatie van de landelijke uilendag 2017.
Braakballen onderzoek
Het bestuur stimuleert het centrale onderzoek van de aangeleverde braakballen door de
Zoogdiervereniging. Dit komt in de landelijke database. Met name de braakballen van de
kerkuilen zijn hiervoor uitermate geschikt.
Nestkaart
De SKWN streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens in te voeren en zal ook in 2017
aandacht aan besteden. We verwachten een verdere toename van het gebruik van nestkaart en
nestkaart light. Over het gebruik van nestkaart en de verbetering en de promotie van Nestkaart
Light is regelmatig contact met Sovon en VBN.
Bestuurslid Herman Bisschop bezoekt nog steeds verschillende regiovergaderingen om hier
uitleg over te geven. Het aantal ingevulde nestkaart loopt gestaagd op waarvoor dank.

Ringers bijeenkomsten.
In 2016 waren er wee certificeringsdagen in vogelasiel “De Fugelhelling” voor ringers van
kerkuilen. De ringers moeten verplicht cursussen volgen om hun ringvergunning te behouden.
In onze nieuwsbrief 2017 bij de stand van zaken vind u een verslag van deze bijeenkomst.
Onderstaand wordt het verbruik in tabelvorm weergegeven en inzichtelijk gemaakt.

