
 

Beste leden,  

Hierbij nog een laatste Nieuwsbrief voor het einde van het jaar. 

We zitten inmiddels in eind december. Nog 4 maanden slechts en dan zijn de gierzwaluwen weer terug. Een blij 

vooruitzicht. 

Wat is er het afgelopen halfjaar zoal gebeurd? 

- We zijn aanwezig geweest op het Vogelfestival in Flevoland 

- Er zijn sensoren voor temperatuur opgehangen bij gierzwaluwnesten bij 5 leden. De resultaten 

volgen binnenkort. 

- We hebben vol meegedaan bij de meetings van BIJ12 voor het opstellen van een nieuwe 

kennisdocument voor de gierzwaluw. Onze inbreng werd zeer gewaardeerd. 

- De website is ge-update. 

- We hebben ons aangemeld bij Natuurtijdschriften.nl om de interessante artikelen online 

beschikbaar te houden. 

- We hebben 1 verzoek voor subsidie voor een gierzwaluwproject ontvangen en gehonoreerd 

(Utrecht – Leidsche Rijn - Kersenboom) 
 

Wat is er het afgelopen halfjaar niet gebeurd? 

- De Sovon-dagen gingen helaas niet door. Alleen online (de lezingen zijn nog te bekijken). 

- We hebben (nog) geen uitbreiding van het bestuur gekregen. Uit de resultaten van de enquete was 

duidelijk geworden dat leden GBN wel belangrijk vinden, maar zelf geen zin/tijd hebben om dat 

mee te helpen organiseren. In ieder geval niet in een landelijke vereniging. Margreet heeft 

aangegeven komend voorjaar toch echt te willen stoppen. Daarom de vraag: wie wil het bestuur van 

GBN komen aanvullen? Het is geen intensieve job, maar we moeten officieel wel een compleet 

bestuur hebben. Dit betekent dat we naast een nieuwe secretaris ook een nieuwe penningmeester 

nodig hebben. We horen graag van je als je interesse hebt. 
 

We zijn momenteel bezig met het invullen van een nieuw Gierzwaluw Bulletin. Deze hopen we in januari 

de deur uit te kunnen doen. We hebben al de volgende onderwerpen: 

- Temperatuurmetingen bij gierzwaluwnesten (Rick) 

- Stand van zaken betreffende de nestkasten in Utrecht (Jaap Langenbach) 

- Renovatie en de gierzwaluw. Stand van zaken m.b.t. NOM, Stroomversnelling en Soort 

Management Plannen. (Rick, Jaap) 

- Ontwikkeling in de kolonie in Mijdrecht (Ad van Uchelen) 

Er is nog voldoende ruimte. Als je jouw ervaringen wil delen in het Bulletin, dan kan dat. Stuur de tekst 

naar Rick, dan gaan we het lezen en plaatsen. We kunnen ook samen met jou een tekst opstellen. Heb je 

leuke foto’s? Stuur ze in! Bijvoorbeeld van door GBN gesteunde projecten. 

 

Nog fijne dagen en een goed begin van het nieuwe jaar gewenst! 

Rick & Margreet 

 

 



 

Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland (GBN) 

GBN bestuur 

Voorzitter en waarnemend penningmeester 
Rick Wortelboer, Nijmegen 
E-mail: voorzitter@gierzwaluwbescherming.nl , advies@gierzwaluwbescherming.nl 
Aanspreekpunt voor: website, Natuurwet, contacten met SOVON, financiën, versturen Nieuwsbrief en Bulletin. 
 

Secretaris 
Margreet Bloemers, Amsterdam.  
Email: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl, info@gierzwaluwbescherming 
Aanspreekpunt voor: secretariaat, ledenadministratie, algemene informatie. 
  

 

 

 

 

Gegevens vereniging 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092778, RSIN 811388608 
Bankrekening: IBAN: NL82 TRIO 0391 1161 42  
 
U vindt Gierzwaluwbescherming Nederland ook op Facebook: 
https://www.facebook.com/Gierzwaluwbescherming 
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