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Inleiding
Met het financieel jaarverslag wil het bestuur van de Stichting Vogelringstation Menork
(VRS Menork) in de eerste plaats zijn financiële administratie inzichtelijk maken.
Ingaande 1 januari 2014 ook nodig voor de zogenoemde ANBI status van Menork.
Een ieder heeft daarmee het recht om de inkomsten en uitgaven van Menork inzichtelijk
te hebben omdat Menork pretendeert een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te
zijn. Voorts wordt inzage verstrekt in de feitelijke activiteiten over het afgelopen jaar en
het daaruit voortvloeiend beleid (voortzetting projecten) voor de toekomst.
In artikel 2 van de, bij het oprichten van de stichting d.d. 29 februari 1996, vastgestelde
statuten staat dat VRS Menork zich tot doel heeft gesteld om vrijwillig een
wetenschappelijke basis te leggen voor verdergaande vogelbescherming.
In het tweede lid van dit artikel staat dat VRS Menork zijn doel tracht te verwezenlijken
door vogels te vangen en te onderzoeken in de vorm van een aantal nader te definiëren
seizoengebonden onderzoeksprojecten.
In artikel 7 staat dat de inkomsten bestaan uit giften, sponsorgelden en donaties. Ook
dragen de bestuursleden bij aan de inkomsten door periodiek een gift te storten in de kas
van VRS Menork. In de praktijk gebeurt dat door het niet declareren van gemaakte
kosten.
Uitgaven van VRS Menork bestaan uit alle kosten die gemaakt moeten worden in verband
met de uitvoering en verwezenlijking van de in artikel 2 bedoelde onderzoeksprojecten.
Omdat niet alle soorten uitgaven in de statuten kunnen worden benoemd, stelt het
bestuur jaarlijks het financiële verslag vast en geeft daarmee, volgens artikel 7, lid 6,
zijn goedkeuring over de rekening van het betreffende jaar.
In dit jaarverslag zal worden volstaan met een algemene omschrijving van de uitgevoerde onderzoeksprojecten. Van elk project is een uitvoerig jaarrapport beschikbaar dat
is te downloaden via de website van Menork of op verzoek kan worden toegestuurd.
Naast de reguliere seizoengebonden projecten zijn er min of meer doorlopende zaken,
zoals het onderhoud aan de website en het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan
een landelijk certificeringsysteem voor ringvergunninghouders.
In 2021 werd ook weer een vervolg gegeven aan het grote onderhoud in het
onderzoeksgebied “de Venebuurt” m.b.t. loopvlonders en blokhut. De blokhut werd in
2021 voorzien van nieuwe hardhouten windveren, geen overbodige luxe zo zou blijken in
het voorjaar van 2022 toen er liefst drie zware stormen achter elkaar over het gebied
raasden.

2

Financieel jaarverslag 2021 / beleidsplan 2022

VRS MENORK

Nadat in 2018 is begonnen met alle aanwezige loopbalken te vervangen door duurzame
hardhouten vlonders en palen, zijn het afgelopen jaar alle - totaal circa 300 meter
lengte- looppaden gereed d.w.z. inclusief het beleggen met gaas als middel van antislip.

Loopbrug thv. net 2a Venebuurt wordt geheel vervangen door hardhouten loopplanken
Een gigantische klus die in gang kon worden gezet nadat het Waterschap in 2018
hiervoor de middelen (in natura) beschikbaar stelde en dus nu na ruim drie jaar
grotendeels is geklaard. Uiteindelijk moesten daar nog wel behoorlijk eigen middelen aan
te pas komen om het een en ander goed en vooral ook veilig te kunnen afronden.
Zo werd in 2021 werd nog voor honderden euro’s geïnvesteerd in gaas en speciale
schroeven om dat over de totale lengte te bevestigen op de hardhouten vlonders.
Het afgelopen jaar werd ook een pilot gedaan met online apparatuur bij de
boerenzwaluw. Op twee van de drie locaties werden live camera’s opgehangen die via
een 4G verbinding en een speciale app beelden vertoonden van (binnenkomende)
broedvogels in de broedstallen. Om deze apparatuur te kunnen bedienen moesten er
diverse voorzieningen worden aangelegd zoals stroom, licht en (van afstand bedienbare)
schakelapparatuur. Ook dit was een relatief hoge investering voor de benodigde
veldmaterialen in 2021.
Het (voor)jaar begon koud, kende een natte maar vrij warme zomer en gemiddeld
herfstweer. Het was daarom niet gemakkelijk om een tijdschema te kiezen voor het
noodzakelijke veldwerk dat bij droog weer met niet al te veel wind moet gebeuren maar
toch slaagde Menork er ook in 2021 in om alles conform (landelijke) spelregels voor
elkaar te krijgen.
April 2022, Willem Bil, secretaris/penningmeester st. VRS Menork
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De projecten in 2021 en uitgangspunten (beleid) 2022
Stichting Vogelringstation Menork houdt zich het jaar rond bezig met een aantal
seizoengebonden projecten. In het voorjaar en de vroege zomer is dat vooral toegespitst
op broedvogels en hun jongen. In de herfst zijn de activiteiten gericht op de vogeltrek en
in de winter op typische wintersoorten als buizerd en stormmeeuw.
Winter
Gedurende de winterperiode en grotendeels ook afhankelijk van het winterweer, houdt
VRS Menork zich bezig met een tweetal projecten. Dat zijn het project Buizerd en het
project Stormmeeuw.
-

Stormmeeuw

Meeuwen worden gevangen en onderzocht wanneer het aanhoudend koud winterweer is.
Doelstelling van het project is om de jaarlijkse aanwezigheid van buitenlandse meeuwen
inzichtelijk te maken en daarbij de (mogelijke) kleedverschillen vast te stellen. Ook heeft
Menork een formule ontwikkeld op grond waarvan het geslacht (op basis van
biometrische gegevens) kan worden vastgesteld. Opzet is om in koude winters zoveel
mogelijk meeuwen te vangen, te ringen en biometrisch te onderzoeken op daarvoor
geschikte voederplaatsen. Door het uitblijven van een langdurige koude inval, is aan het
project met meeuwen al sinds jaren geen uitvoering meer gegeven. Het begint er steeds
meer op te lijken dat dit project moet worden beëindigd vanwege het structureel
uitblijven van strenge winters.

4

Financieel jaarverslag 2021 / beleidsplan 2022
-

VRS MENORK

Buizerd

Het onderzoeksgebied ligt primair in de directe omgeving van Lippenhuizen en Hemrik en
overigens in de zuidoosthoek van Fryslân. Menork plaatst stempels met het ringnummer
op de slagpennen van gevangen buizerds. Deze veren worden gedurende de
zomermaanden bij het nest geruid. Vondsten van ruiveren bevestigen zodoende de
aanwezigheid van overwinteraars in de zomerperiode en geven daarnaast inzicht in het
jaarlijkse verloop van de rui.
De afgelopen jaren werden geen buizerds gevangen. Gebleken is namelijk dat het door
Menork te hanteren vangmiddel om formeel juridische reden niet gebruikt kan worden.
Een gegeven dat Menork zelf aan het licht heeft gebracht en waarover ook (landelijk) een
infosessie vanwege Menork is geweest. Momenteel wordt gewerkt aan reparatie van de
wetgeving op dit onderdeel. We hopen dat de formele wetstekst binnen afzienbare tijd
dusdanig is aangepast dat Menork de draad van het onderzoek bij de buizerd weer kan
oppakken.
De winterperiode is overigens altijd goed voor veel administratief werk, zoals het doen
van analyses, het opmaken van de jaarrapportages en het digitaliseren van veldboekjes.
Ook is er het afgelopen jaar meer overleg geweest met andere werkgroepen die zich
bezig houden met onderzoek bij de boerenzwaluw.
Lente
-

Kievit

In het veld vindt al geruime tijd geen activiteit meer plaats omdat de kievit het als
broedvogel (te) moeilijk heeft. Vooral in zuidoost Fryslân, het primaire werkgebied van
Menork, is amper nog een kievit als broedvogel te vinden.

-

Rietzanger

In 2018 is er een project toegevoegd dat gericht is op de broedbiologie van de
rietzanger. Menork werkt mee aan een promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen. Bij de (CES)vangsten van Rietzangers worden vogels ge-kleur-merkt en
ingaande 2020 worden er ook poepmonsters verzameld van (bos-)rietzangers,
karekieten vanwege onderzoek naar het eet-menu van deze soorten. Ook in 2021 heeft
dit project een vervolg gekregen met de nodige inzet van Menork. In 2021 is met name
geïnvesteerd in een goede stroom en wifi voorzieningen ten behoeve van benodigd zend
en ontvangstmateriaal dat werd toegepast bij een aantal broedvogels in het gebied.
-

Boerenzwaluw

In de lente start het onderzoek bij de boerenzwaluw. In een aantal boerenstallen worden
de broedvogels en hun jongen intensief gevolgd. Dankzij deze strategie wordt steeds
duidelijker hoeveel vogels jaarlijks de trek naar het zuiden overleven en hoeveel jongen
er jaarlijks worden geboren en welk percentage uiteindelijk de vliegklare leeftijd haalt.
In 2014 is de opzet van het boerenzwaluw project van Menork (na vijf jaar) ingrijpend
gewijzigd. Er wordt veel gericht(er) ingezet op het volgen van broedvogels en hun
nesten. Ondertussen wordt ook samengewerkt met onderzoekers uit de Betuwe, Twente
en het westen des lands die volgens dezelfde standaard te werk gaan.
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De samenwerking heeft geleid tot een uniforme aanpak bij broedvogels waarvoor Menork
in nauwe samenwerking met de werkgroep Culemborg een handleiding heeft geschreven.
Door deze gezamenlijke aanpak wordt buitengewoon interessante informatie vergaard
over individuele broedprestaties gedurende meerdere jaren.
In 2020 is opnieuw flink geïnvesteerd in fotoapparatuur met als doel broedvogels bij de
nesten herkenbaar op foto vast te leggen en daarnaast individuele kleedkenmerken
visueel te maken. In 2021 is ook geïnvesteerd in online foto/filmapparatuur. Op deze
manier kunnen via een speciale app foto’s en film live worden gemaakt en broedvogels
continu worden gevolgd. Ook werden DNA monsters verzameld van een tal broedvogels
en hun jongen om zodoende vast te kunnen stellen in hoeverre de aan broedparen
toegeschreven jongen daadwerkelijk tot deze natuurlijke broedparen behoren.

Foto ontvangen via live camera verbinding op onderzoek-locatie 02, 16 mei 2021
CES project broedvogels Venebuurt
Halverwege april start het zogenoemde CES onderzoek bij zangvogels in rietmoeras bij
Terwispel. Het landelijk gestandaardiseerde CES onderzoek is een langlopend project dat
jaarlijks inzichtelijk moet maken hoe het (statistisch) is gesteld met broedvogelpopulaties
in Nederland. Door een flink aantal standaards in opzet en methode kan er op grond van
de uitkomsten van onderzoek in circa 40 proefgebieden in den lande significant worden
aangetoond welk percentage jaarlijks de trek heeft overleefd en hoeveel nageslacht er
wordt geproduceerd. Deze gegevens gaan onder andere naar het CBS en SOVON
Nederland die de landelijke gegevens verwerken in statistische rapportages en zodoende
jaarlijks verslag kunnen uitbrengen over het (getalsmatig) voorkomen van populaties.
Zomer
-

CES project

In de zomerperiode, te weten tot en met de eerste week van augustus, loopt het CES
project in de Venebuurt door met een regelmaat van eens per 10 dagen. Ook het hieraan
gekoppelde ‘Rietzanger project’ duurt tot diep in augustus voort.
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Boerenzwaluw

Het onderzoek met broedvogels duurt jaarlijks relatief lang omdat boerenzwaluwen tot
drie legsels met jongen kunnen produceren en zodoende vanaf april tot september actief
zijn. Bovendien is er een vrij grote spreiding in de startdatum van broedparen.
-

Oeverzwaluw

In 2016 werden liefst drie van deze kunstmatige broedmuren in ere hersteld of nieuw
gebouwd. Dat gebeurde alle drie in nauwe samenwerking met Vogelringstation Menork.
Jaarlijks moeten we er nu samen voor zorgen dat de kunstwanden toegankelijk blijven
door onder andere vers zand in de nestgaten aan te brengen en verdichting van
begroeiing voor en direct rond de wand tegen te gaan. Al vanaf het eerste jaar werd de
nieuwe kunstwand in Nij Beets volop in gebruik genomen door Oeverzwaluwen. Meteen
ook aanleiding om deze belangrijke wand nu als enige structureel te onderhouden. Dat
gebeurt door een groep vrijwilligers in samenwerking met Menork.

Oeverzwaluwmuur aangelegd i.o.v. St. Vogelringstation Menork 2016 (gefinancierd door Van der Wiel Infra
& Milieu), juli 2021
Er werden in 2021 geen oeverzwaluwen geringd vanwege andere prioriteiten maar de
vogels waren wel weer talrijk aanwezig in de kunstwand te Nij Beets.
Herfst
-

Trekvogels

In de maanden augustus tot november is het vizier gericht op trekvogels. Doel is om
zoveel mogelijk trekvogels te vangen waardoor duidelijk wordt welke vogelsoorten
wanneer en in welke getale langstrekken. Veel trekvogels, vooral insecteneters, trekken
in de nachtelijke uren zodat er aldus in de donkere uurtjes aan de weg moet worden
getimmerd. Dat gebeurt met behulp van een ‘disco’ installatie die er voor moet zorgen
dat de juiste vogelsoorten op de juiste tijdstippen naar beneden komen. Geluid draagt
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ertoe bij dat vogels zich aangetrokken voelen en het idee krijgen dat er wat te halen is.
Daarom wordt ook alleen gewerkt met gebiedseigen vogelsoorten zodat gelokte vogels
qua habitat niet al te bedrogen uitkomen. Dat het werken met geluid zeer effectief is,
getuige de aantallen gevangen vogels. Soorten als de kleine karekiet en zwartkop laten
zich jaarlijks bij honderdtallen verleiden. Dagtrekkers als goudhaantje en mezen voelen
zich ook sterk aangetrokken door het geluid van hun soortgenoten. Geluidsapparatuur is
speciaal ontwikkeld voor gebruik van hoge tonen en voor (te programmeren) gebruik
met speciale speakers en aansluitingen door het gebied. Tussen de herfstvangsten
duiken ook zeldzaam doortrekkende vogelsoorten op. Er wordt overigens wel nagedacht
over een beter gestructureerde aanpak van dit project met doortrekkende vogels.
Jaarlijks is er in het onderzoeksterrein De Venebuurt een open dag in begin oktober
waarbij gasten vanuit de regio welkom zijn om het werk van Menork van dichtbij mee te
maken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale Natuurvereniging waarbij ook
meteen invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse Trekvogelteldag van Vogelbescherming
die op dezelfde dag plaatsvindt.

Open dag Venebuurt, 2 oktober 2021 waarbij vogels geringd worden onder toeziend oog van enkele gasten
Tuinvogels
Een jaarrond wordt er onderzoek met (eigen) tuinvogels gedaan. Er is hierbij
aangehaakt bij een landelijk project met de naam ‘Ringmus’. Eens per 2 weken worden
vogels in de tuin gevangen en geringd. De tuin is speciaal ingericht voor vogels. Allerlei
kruidenrijke vegetatie en bessen dragende struiken hebben extra aantrekkingskracht op
vogels. Tijdens de wintermaanden worden voedersilo’s uitgehangen. Ook de huismus
voelt zich daardoor thuis. Reden om speciaal voor deze vogelsoort mee te doen aan een
landelijk gestandaardiseerd kleurringprogramma. Het tuinvogelproject draagt bij aan
informatie over (broed)vogels in bebouwd groene omgeving welk habitat in Nederland
nog steeds in omvang toeneemt en zodoende van steeds groter belang wordt voor
talrijke dier- en vogelsoorten. Bij het tuinproject wordt vooral gedurende de
wintermaanden veel gebruik gemaakt van (lok)voer.
Het onderzoek in eigen tuin gebeurt bij meerdere medewerkers van Menork waarbij het
niet altijd haalbaar is gebleken om volgens de landelijke standaard (eens per 2 weken)
dit onderzoek mee invulling te geven.
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In eigen tuin wordt ook specifiek aandacht verricht aan broedgelegenheid voor vogels.
Met name de huiszwaluw en gierzwaluw maar ook vleermuizen kunnen steeds moeizamer
een geschikte plek bemachtigen in de hedendaagse moderne afgesloten en geïsoleerde
woningbouw. Speciale nestkommen en kasten worden zodoende opgehangen en het
resultaat jaarlijks gemonitord.

Speciale nestkommen en nestkasten opgehangen als broed en rustgelegenheid voor huiszwaluwen,
gierzwaluwen en/of vleermuizen, maart 2021
Jaarrapportages
Van alle projecten waar Menork aan meewerkt of zelfstandig initieert, worden jaarlijks
jaarrapporten opgemaakt. Deze rapportages worden onder andere verstrekt aan
terreineigenaren en/of beheerders en aan het Vogeltrekstation.
Website
Vogelringstation Menork beschikt over een website met zeer uitgebreide informatie van
de onderzoeksprojecten. Informatie komt vrijwel dagelijks actueel beschikbaar. Volgens
de statistieken van de homepageteller is duidelijk dat er gemiddeld dagelijks enkele
tientallen pageviews zijn. Dankzij deze werkwijze heeft Menork veel contact met collega’s
en draagt de informatie bij aan een brede wisselwerking met zowel collega onderzoekers
als publiek.
Via de website kunnen met behulp van speciale formulier eenvoudig vondsten van vogels
met ringen worden gemeld. Daarmee wordt een belangrijke doelstelling gestimuleerd,
namelijk dat een breed publiek wordt bereikt om mee te werken aan het vogelringonderzoek. Meldingen via Menork worden in samenspraak met de vinder/melder
gecompleteerd en de melder krijgt daarna (via het Vogeltrekstation) uitgebreid bericht
over zijn ringvondst. Deze werkwijze wordt buitengewoon gewaardeerd en daarmee is er
aldus een belangrijke stap gezet met betrekking tot een wisselwerking met het publiek.
Het mes snijdt aan twee kanten want de meldingen krijgen een belangrijke meerwaarde
door (direct na de vondst) met de melder in contact te treden. Overigens wel een
administratieve taak die vrijwel elke dag minimaal een kwartier tot een uur tijd vereist.
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Stimulator bij deze aanpak is Jaap de Vries die (als Vogelringer van het eerste uur) de
stichting Vogelringstation Menork mede heeft opgericht maar al langere tijd niet meer
deel kan nemen aan de veldactiviteiten van Menork. Periodiek publiceert Jaap over deze
meldingen en schrijft ook boeken over ringmeldingen.
Jaarvergadering bestuur
In principe vergadert het bestuur van de stichting Vogelringstation Menork eens per jaar.
Deze strategie staat ook beschreven in de statuten van de stichting. Praktijk is dat niet
elk jaar een bijeenkomst wordt belegd. Omdat de bestuursleden elkaar veel treffen in het
veld worden veel zaken al informeel besproken. Wanneer er zaken moeten worden vastgelegd en ook de financiële jaarrekening moet worden bekrachtigd, worden deze door de
secretaris op schrift gesteld waarna het stuk gaat rouleren. De informele wijze van besluitvorming is enerzijds een gevolg van- en draagt anderzijds bij- aan een hecht team.
In 2021 is er, vooral ook vanwege de fysieke beperkingen door het Corona-virus, geen
bijeenkomst voor de deelnemers van Menork geweest. Overigens ligt het wel in de
planning om vanaf 2022 jaarlijkse weer fysiek een bestuursvergadering van Menork te
houden.
Vogelstudiereis en Certificering
In 2021 is er, mede vanwege het Coronavirus, geen gezamenlijke Vogelreis
georganiseerd.
Het ringwerk in Nederland kent een Certificeringsysteem op basis waarvan deelnemende
onderzoekers (ringers) verplicht zijn om periodiek hun vogel en (praktische) veldkennis
te laten toetsen. Een aantal onderzoekers is bevoegd om (toelatings-)examens af te
nemen of wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan studie. In 2021 heeft Menork een
tal aanvragen om een ringvergunning (elders in Nederland) beoordeeld.
Ook hebben een paar ringers van Menork in 2021 een (landelijke) Certificeringsbijeenkomst bijgewoond. Op deze manier wordt de (uniforme) kwaliteit van het
onderzoek bij vogels in Nederland gewaarborgd.
Administratie en Onderhoud
Zowel op paper of digitaal als ook fysiek is er een jaarrond (administratief) onderhoud te
verrichten. Administratief houdt dat voornamelijk in dat data bestanden actueel
gehouden worden en van de diverse projecten jaarrapporten opgemaakt moeten worden.
website
Ook de website vereist onderhoud. Een website is alleen interessant wanneer er
regelmatig iets nieuws op terug te vinden is. Menork heeft van de projecten
uitéénlopende informatie beschikbaar van dagrapportages tot jaaroverzichten.
Het streven is er op gericht dat van vangsten en bevindingen nog dezelfde dag
overzichten terug te vinden zijn op de website van Menork. Op deze manier houdt
Menork binding met de mensen die aan het onderzoek meewerken en mensen die hun
eigendommen voor dit doel beschikbaar stellen.
Ondertussen zijn er al vele honderden meldingen van in het wild levende vogels gedaan
via speciaal hiervoor bestemde formulier op de website van Menork en bijna twee keer
zoveel van postduiven en andere kweekvogels die keurig konden worden doorverwezen
naar de juiste club of kweekvogel bond.
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Ook omvat de website een nieuwsrubriek waarop met de nodige regelmaat
nieuwsberichten worden geplaatst aangaande het ring- en onderzoekswerk van Menork
en daaraan verwante (opvallende) zaken.
Invoer landelijke databank
Tevens is het nodig dat eigen ring en meldgegevens nog dezelfde dag van ringen of
controle, of hooguit een dag later, in respectievelijk de eigen databank en de landelijke
databank van de KNAW/Vogeltrekstation ingevoerd zodat eventuele vinders van door of
via Menork gemelde ringen ook meteen de gewenste informatie beschikbaar hebben.
Apparatuur en terrein
Onderhoud is er vooral ook fysiek. Apparatuur moet voortdurend onderhouden of
geoptimaliseerd worden. In de herfstperiode wordt tijdens de vogeltrek gebruik gemaakt
van lokgeluiden. Hiervoor is speciale 12 Volt apparatuur nodig en veel kabels.
Apparatuur dat veel wordt gebruikt en zeker wanneer dat onder vochtige
omstandigheden in de buitenlucht gebeurt, vereist meer onderhoud en moet vaker
worden vervangen. Zo ook bosmaaiers en heggenschaar die periodiek een
onderhoudsbeurt nodig hebben bij gespecialiseerde bedrijven. Maar ook vogelnetten,
kooien e.d. hebben voortdurend onderhoud nodig. Naast het onderhoud van apparatuur
is het ook nodig dat de Vogelhut en loopsteigers in de Venebuurt worden onderhouden.
In een moerasgebied hebben deze zaken het relatief zwaar te verduren. De afgelopen
jaren zijn vurenhouten loopbalken over zeker 300 meter vervangen door hardhouten
constructies met funderingspalen. Zeker zes keer per jaar moet het gebied worden
gemaaid en periodiek is het ook nodig dat er kap- en snoeiwerk wordt verricht. Tijdens
de winter (januari 2021) is planmatig gekapt en gesnoeid. Verder moeten, gedurende het
seizoen (mei – september), looppaden en netbanen zeker tien keer gemaaid worden met
behulp van bosmaaiers en hier en daar wat gesnoeid met behulp van snoeischaren.

Het vele snoei en kapwerk zit er deze ochtend (2 januari 2021) weer op..
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In 2021 is de blokhut in de Venebuurt voorzien van nog eens twee zonnepanelen en een
daarbij behorende omvormer. Op deze manier kan ter plekke worden voorzien in de
benodigde stroom voor beveiligingsapparatuur, verlichting en tijdens de trekperiode ook
geluidsapparatuur. Ook is een separate accu nodig voor het bedienen van de GPS
zendertjes bij rietzangers. Hiervoor werd in 2021 speciale bedieningsapparatuur
aangesloten op de accu met zonnepanelen.
Sponsorbijdragen
Vogelringstation Menork bestaat bij de gratie van sponsorgelden en (eigen) giften.
Van het bedrijf Van der Wiel Infra en Milieu, waar Menork vanwege onderzoek in de
zandwinput van Nij Beets een duurzame relatie mee heeft, ontvangt Menork een
jaarlijkse sponsoring.

Van der Wiel, Infra- en milieu, belangrijke sponsor van Menork
Jaarlijks doen de medewerkers van Menork (forse) giften aan de Stichting door af te zien
van declaraties voor allerlei zaken die werden aangeschaft ten behoeve van Menork en
talrijke autokilometers die gemaakt moesten worden voor de uitvoering van de
projecten. Daarbij behoren ook alle eigen ringattributen en benodigde vakliteratuur.
Bewijslast uitgaven en inkomsten
Van de meeste zaken ontvangt Menork, net als elk ander bedrijf, gewoon een
gespecificeerde nota. Maar dat geldt niet voor elke aangelegenheid. Menork probeert
zoveel mogelijk goedkoop en vooral ook inventief aan de weg te timmeren. Dat resulteert
in de praktijk vaak tot aankopen via bijvoorbeeld marktplaats of diensten en (tweedehands) materialen via vrienden en bekenden. Dat heeft als gevolg dat er geen nota’s
worden verstrekt maar dat er wel (geringe) kosten tegenover staan.
Voor zover dat mogelijk is, wordt de voorafgaande correspondentie (bijvoorbeeld
aankopen via marktplaats) gekopieerd maar wanneer er bijvoorbeeld een restpartij hout
van een particulier kan worden betrokken tegen een fooiprijs ligt bewijsmateriaal minder
in de rede. In de praktijk gaat het hierbij om kleine bedragen die niet direct aantoonbaar
gemaakt kunnen worden en mede daarom rekenen wij op begrip bij onze sponsoren en
ook van de fiscus.
Financieel overzicht 2021
In het overzicht op pagina 14 staan alle inkomsten en uitgaven over het kalenderjaar
2021 die via de bankrekening van Menork werden gedaan. Maar er werden ook talrijke
investeringen gedaan door medewerker(s) van Menork van eigen rekening. Alleen indien
de gemaakte kosten werden aangemerkt als fiscale gift aan de stichting, worden deze
verantwoord in het financiële jaaroverzicht en zitten de onderliggende facturen in het
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dossier van Menork. Op deze wijze kan een fiscale gift in de vorm van zelf betaalde
nota’s voor zaken van Menork worden verantwoord en gecontroleerd.
Sponsoren en uiteraard ook de belastingdienst kunnen het, jaarlijks bijgehouden, dossier
inzage verkrijgen in de bewijsstukken (facturen met doelomschrijving). Dit financiële
overzicht is een afgeleide van, via de lopende rekening, gedane zaken.
Reiskosten en talrijke andere uitgaven worden vaak uit eigen middelen voldaan omdat
een declaratie leidt tot afwijzing vanwege gebrek aan financiële middelen. Deze kosten
worden als (fiscaal aftrekbare) gift gezien. Elk groepslid of projectdeelnemer die op deze
wijze aan Menork verstrekte giften als aftrekpost voor de fiscus dient deze te kunnen
specificeren. Ter illustratie, in 2021 maakte (bestuurslid) Willem Bil ruim 3.000 euro aan
(aftrekbare) kosten voor Menork door veel benodigde materialen via eigen bankrekening
te betalen en daarnaast ook nog periodieke giften aan de stichting te voldoen om
zodoende de kas op een positief saldo te houden. Ook de gereden kilometers ten
behoeve van deelname aan de projecten op locatie bleven voor eigen rekening. Al deze
zelfgemaakte kosten zijn ook verwerkt in de jaarrekening om zo ook transparant te
maken waar onze ANBI (met belastingaftrek en directe giften in natura) haar middelen
voor aanwendt.
In 2021 is er groot onderhoud geweest
aan de loopbrug (net 2a-CES
onderzoeksterrein Venebuurt). Deze is
geheel vervangen door hardhouten
loopplanken vanwege verrotting van
het vurenhout. Ook zijn alle
hardhouten loopsteigers voorzien van
gaas als antislip laag voor het belopen.
Er is geïnvesteerd in online
foto/filmapparatuur dat in het veld
wordt toegepast bij beveiliging van
materialen maar in 2021 ook als pilot
voor het live volgen van de
broedvogels van de boerenzwaluw. In
2021 is ook een deel van de aluminium
netstokken vernieuwd.
Nieuwe zending aluminium buizen worden
door Menork geschikt gemaakt voor
(tweedelige) mistnetstokken
Menork betrekt de aluminiumstokken
rechtstreeks vanuit een groothandel en
bewerkt deze zelf tot bruikbare en
geverfde netstokken. Het afgelopen
jaar is de blokhut in het
onderzoeksgebied De Venebuurt voorzien van Wifi via een 5G verbinding. Daarmee
kunnen de online camera’s worden verbonden maar ook zendapparatuur dat wordt
gebruikt bij het onderzoek met rietzangers. De kosten van voormelde zaken kwamen
bovenop de jaarlijks gebruikelijk kosten voor vogelringen, lokmiddelen en benodigde
brandstof en onderhoud van allerlei maaigereedschap (kettingzaag, bosmaaiers,
heggenschaar e.d.). Dit alles verklaart de relatief hoge kostenpost voor veldattributen.
13
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KASBOEK STICHTING VRS MENORK, BOEKJAAR 2021.
-

Inkomsten stichting Vogelringstation Menork, jaar 2021

Omschrijving

Afkomstig van

Banktegoed/Eigen vermogen

Kasstand 1.1.2021

347,08

Sponsoring

Van der Wiel Infra &
Milieu

450,00

Gift (herleidbaar tgv declaratie/
overzicht giften bankrek.)

Medewerker(s)Menork

3.038,18

Gift

Particulier

1.375,00

Totaal

-

Bedrag €.

5.210,26

Uitgaven stichting Vogelringstation Menork, jaar 2021

Omschrijving

Bedrag €.

Kosten bank / PR, Kantoorbenodigdheden, drukwerk en
portokosten
Veldattributen (leefnetten, ringen, tangen, tassen,
verrekijker, geluidsapp, zonnepanelen, accu’s, veldboekjes,
speciale kledij, kleurringen, lampen, lok-voer/middelen,
fotoapp., klapnetten, vallen, bootje, aanhangmotor,
brandstof etc.) en onderhoudsmateriaal (maaimachines,
brandstof, verf blokhut en netstokken, schroeven,
hardhouten vlonders en palen)

416,53

3.161,67

Computer(accessoires): webhosting, schijven, kabels, 4G
abonnementen, beveiliging)

429,16

Autokosten (gereden kilometers / gift geverifieerd)

296,21

Reizen en verblijf (inclusief studiereis) / vergaderkosten

0

4.303,57

TOTAAL UITGAVEN 2021
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Begroting/beleid 2022
Stichting Vogelringstation Menork werkt niet direct op basis van begrotingscijfers. In de
praktijk geldt uiteraard wel dat het beschikbare geld uiteindelijk bepaalt welke uitgaven
wel of niet gedaan kunnen worden. Vooropgesteld moet worden dat de projecten zoveel
mogelijk met minimaal eenzelfde inspanning gecontinueerd moeten worden. Wanneer er
onvoldoende middelen beschikbaar zijn, zal dat in eerste instantie ten koste gaan van het
vervangen van (kapotte) materialen of de aanschaf van nieuwe (verbeterde) apparatuur.
De secretaris beslist, bij een lage kasstand en/of indien het gaat om een relatief grote
investering na overleg met de penningsmeester, of een investering wel of niet gedaan
kan worden. De aanschaf van benodigde vogelringen krijgt in de praktijk altijd prioriteit.
Deze zijn ten allen tijde nodig om gevangen vogels (internationaal) te kunnen markeren.
Bij de begroting wordt geen rekening gehouden met kosten die de vrijwillige
medewerkers regulier niet in rekening brengen, zoals reizen en (kleine) uitgaven voor
kleine(re) zaken (schroeven, laarzen etc.).
Onderhoud
Ook in 2022 moet er weer geïnvesteerd
moeten worden in onderhoud. In de
voorafgaande jaren werd flink geïnvesteerd
in een meer duurzame oplossing voor de
vele loopsteigers in het moerasgebied de
Venebuurt waardoor deze kosten de
komende jaren relatief laag zullen blijven.
Het gebied moet qua beheer periodiek ook
flink onderhouden worden. Nadat we in
2021 een proef hebben gedaan, zal er ook
in 2022 onderhoud worden gedaan aan de
watergangen in het gebied. In de regio is
erg veel overlast van waternavel, een
exotische waterplant die zeer snel
voortwoekert en daarmee vrijwel alle
inheemse waterplanten verdringt.
Bovendien worden dichtgegroeide sloten
ontoegankelijk om er bijvoorbeeld met een
bootje doorheen te varen.
Opruimen waternavel Venebuurt- Schipssloot
(oktober 2021)
Ook zal de blokhut in 2022 weer een
verfbuurt moeten ondergaan en moeten er
wellicht zonnepanelen worden vervangen
die in februari 2022 van het dak waaiden
ten gevolge van de zware stormen die zich
in deze maand voordeden. Ook het bootje
heeft daardoor behoorlijk schade opgelopen dat hersteld moet worden. Verder zal een
deel van het beschikbare budget moeten worden aangewend voor het vervangen van
verouderde/ versleten mistnetten. Deze worden gebruikt bij het vangen van zangvogels

15

Financieel jaarverslag 2021 / beleidsplan 2022

VRS MENORK

zowel bij het project De Venebuurt als ook bij het project met de Boerenzwaluw in en
nabij de boerenstallen. Vanwege geldgebrek is hier al zo lang mogelijk mee gewacht.
Projecten
Project De Venebuurt, inclusief de medewerking aan het project bij Rietzangers, zal
gecontinueerd worden volgens de landelijke werkmethode.
In 2022 wordt verder inhoud gegeven aan het (in 2019 landelijk uitgerolde) vernieuwde
project met de Boerenzwaluw. In 2020 is speciale fotoapparatuur aangeschaft waarmee
individuen in donkere stallen van afstand bij de nesten gefotografeerd kunnen worden..
In 2021 is ook geïnvesteerd in online apparatuur om zodoende vogels van afstand via
internetverbindingen te kunnen volgen.
Net als in de voorafgaande jaren zal er gebruik worden gemaakt van relatief dure
kleurringetjes om zodoende vogels individueel (van afstand) herkenbaar te maken.
Nieuw voor Menork is ook dat er insectenmetingen worden gedaan op eigen kosten. De
afgelopen jaren gebeurde dat i.o.v. universiteiten vanaf 2020 doet Menork dit op eigen
kosten om zodoende het insectenaanbod te kunnen betrekken bij de (eigen) analyses
m.b.t. de uitkomsten van het onderzoek. Hiervoor zijn speciale vallen (in de vorm van
tenten) nodig en er is speciale vloeistof nodig waarin de gevangen insecten kunnen
worden bewaard. Het analyseren van de uitkomsten zal waar mogelijk blijvend in
samenwerking met universiteiten worden gedaan.
In 2022 worden er analyses gedaan van DNA-monsters die het afgelopen jaar werden
verzameld van broedvogels en hun jongen van de boerenzwaluw. Deze kosten worden
(grotendeels) gesponsord door enkele deelnemers van het landelijke project. Omdat de
contacten van dit project via Menork lopen en Menork partij is voor het Instituut dat de
analyses gaat verrichten, worden de hiervoor benodigde gelden via giften aan Menork
gestort respectievelijk voldaan aan het Instituut.
Samenwerken met de drie andere werkgroepen krijgt steeds meer vorm en levert
daardoor ook zeer interessante informatie op over de broedbiologie van de
boerenzwaluw. Periodiek vindt er overleg plaats en is er zorg voor het (laten) analyseren
van de talrijke verzamelde gegevens.

Overleg (landelijke) Boerenzwaluwprojectmedewerkers, 5 maart 2022
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Begroting 2022
-

Inkomsten

Omschrijving

Afkomstig van

Banktegoed/eigen
vermogen

Kassaldo 1.1.2021

Sponsoring

Particulier/bedrijf

Giften

Medewerker(s) Menork

Totaal

-

Bedrag €.
903

7000
PM
7903

Uitgaven

Omschrijving

Bedrag €.

Bankkosten/lidmaatschap/contributies/vergaderkosten/drukwerk

500

Website/kantoorbenodigdheden/batterijen/hardware

500

veldmaterialen + ringen

4000

Onderhoud loopbalken, blokhut, zwaluwwanden, netten

2000

Totaal

7.000

Willem Bil, 14 april 2022, secretaris Vogelringstation Menork,
(en penningmeester in 2021)

Voor gezien en (na opmerkingen) akkoord, bestuur Stichting Vogelringstation Menork
Vergadering d.d. 11 maart 2022
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