
VWGA Beleidsplan 2019-2021 

Kern-
waarden 

• Wat brengt ons samen/wat bindt ons? Wij vinden het waardevol om vogels in de vrije natuur te 
behouden en te beschermen. Wij (willen) genieten van vogels in de vrije natuur: door te kijken en 
te luisteren naar vogels, door vogels te bestuderen, te onderzoeken en te inventariseren, en over 
vogels te leren, en ook anderen daarover te informeren en te inspireren. 

Missie 

(Waarom) 

• De VWGA biedt een platform in de regio Amsterdam voor de Bescherming en het behoud van, 
Educatie over en Onderzoek naar vogels in de vrije natuur (de drie pijlers onder onze vereniging). 

Visie 

(Waar) 

• De VWGA is HÈT aanspreekpunt in de Amsterdamse regio voor alles wat vogels in de vrije natuur 
aangaat.  

Voor wie? 

• Intern: leden, jeugdleden en jeugdvogelclub 

• Extern: aanspreekpunt voor (lokale) overheid (gemeente Amsterdam), lokale organisaties (IVN, 
KNNV, GPA, aangrenzende VWG’s), regionale organisaties (SVN), landelijke organisaties (VBN, 
SOVON), bedrijven (ontwikkelaars, bouwers, architecten) en burgers. 
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Bescherming prominenter op 
de kaart 

•Bij leden: cursus, 
Beschermingsspecial in 
Gierzwaluw, … 
•Bij lokale overheid (gemeente 
Amsterdam, politieke  partijen) 
en bedrijven (ontwikkelaars, 
bouwers, architecten): ook 
adviesrol oppakken;  bijv. 
bemoeienis (samen met andere 
organisaties) met Groenvisie 
Amsterdam en (voortgaande) 
bemoeienis Zuidas, … 
•Bij burger:  pro-actiever, 
vindbaarheid op de website, 
folders, contactpersoon voor 
Noord,  
•… 

Educatie-aanbod verder 
verbreden en verdiepen 

• Loopt goed – verder gaan op 
de huidige weg met cursussen, 
excursies, lezingen, 
buitenlandreis 

• Algemeen inleidend vs. 
wetenschappelijke verdieping 
(en alles daar tussenin) 

• Verdere uitrol ‘postcode-
ommetje’ 

• … 

 

Onderzoek (veldwerk) 
prominenter op de kaart 

• Overlap met landelijke 
initiatieven (SOVON 
Midwintertelling, MUS, e.d.)? 

• Eigen Amsterdams onderzoek -  
Atlas-project 

• Samenwerking universiteit? 

• Publicaties in Gierzwaluw (en 
daarbuiten?) 

• Amsterdam Wetlands 

• … 

 

Doelen 2019-2020 (Wat) 
Acties (Hoe) 
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Jeugdactiviteiten (7-12) en  
Jeugdlidmaatschap (12-16) 

verder inrichten 

• Opstellen/vaststellen 
reglement/draaiboek tbv 
jeugdactiviteiten (7-12) 

• Werving jeugdleden (12-16) 

• Commissie Jeugd (7-16) 

Communicatie met de leden 
verder verbeteren 

• Digitalisering Gierzwaluw 
afronden (oud en nieuw) 

• Grotere / bredere schrijvers-
pool voor Gierzwaluw 

• Structuur Website langs 
verenigingspijlers 
Bescherming, Educatie & 
Onderzoek ? 

• Ledenportal op website? 

• Inzet moderne communicatie-
middelen met leden (Twitter, 
Whatsapp, Facebook, blogs)?  

• PR-functionaris? 

• … 

Administratieve Organisatie 
efficiënter / beter inrichten 

• Integratie financiële 
administratie / leden-
administratie 

• Voldoen aan regelgeving: uitrol 
AVG, privacy statement 

• Check verzekeringen 

• Procedures vereniging / 
Huishoudelijk reglement 
overige activiteiten? 

• … 

Doelen 2019-2020 (Wat) 
Acties (Hoe) 
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Externe samenwerking 
verbeteren 

• IVN Amsterdam, KNNV, GPA, 
Bomenstichting, 
Parken(overleg) 

• Verhouding met AVN? 

• Andere (regionale) VWG’s, SVN 

• Landelijk (VBN, SOVON) 

• … 

 

Overige? 

• Vogelwerkgroep: achterhaald 
concept of bruisende club? 

• Vergrijzing? Beleid werving 16-
45? 

• Hoe ledenbetrokkenheid 
vergroten?  

• Ieder draagt een steentje bij? 

• … 

 

 

Doelen 2019-2020 (Wat) 
Acties (Hoe) 
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