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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hofvogels. Hierin zijn visie, missie en doel
van de Stichting Hofvogels voor de komende vijf jaar beschreven. Het beleidsplan
geeft de koers van de Stichting aan en dient als leidraad voor uitvoering, planning en
toetsing van het gevoerde beleid. In jaarplannen en werkplannen wordt het beleid 2
jaarlijks omgezet in concrete maatregelen en activiteiten en wordt afgestemd met de
vrijwilligers van de Stichting en partners waarmee wordt samengewerkt. Het
beleidsplan is 23 december 2016 in vergadering van het bestuur van de Stichting
vastgesteld en zal gepubliceerd worden op de website van de Stichting.
De Stichting Hofvogels is ontstaan uit de voormalige Uilenwerkgroep Hof van
Twente. Deze werkgroep dreigde als gevolg van meerdere succesvolle
broedseizoenen ingehaald te worden door haar eigen succes. Er ontstond een
explosieve groei van kasthouders en vraag naar nieuwe broedkasten voor steenkerk- en bosuil. De voormalige Uilenwerkgroep kon deze toenemende vraag
onvoldoende financieel, personeel en materieel beantwoorden en dreigde uit elkaar
te vallen. Daarnaast was er sprake van samenvoeging met de Vogelwerkgroep Nivon
Goor en ontstond aandacht voor andere inheemse broedvogelsoorten. Reden om in
stichtingsvorm verder te gaan onder een nieuw te vormen bestuur en nieuwe naam
met als doel inheemse broedvogelsoorten te beschermen en in hun
levensonderhoud te ondersteunen in het belang van natuur en landschap.
De Stichting Hofvogels werd 16 augustus 2016 notarieel geregistreerd en staat bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK nummer 66650488.
Dit beleidsplan geeft onder andere inzicht in:
• Visie, missie en doelstellingen van de Stichting;
• Organisatie, beoogde resultaten en activiteiten van de Stichting;
• De manier waarop de Stichting geld verwerft.
Het bestuur van de Stichting Hofvogels.
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2 Visie, missie en doel
2.1

INLEIDING

Het gaat niet goed met de biodiversiteit en meerdere dier- en planten soorten nemen
in rap tempo af. Soorten die in het verleden herkenbaar, zichtbaar en gewoon waren
zijn er ineens niet meer en zijn zelfs soms uitgestorven. Nederland vormt hierop geen
uitzondering. Zo waren er in Nederland in 1950 bijvoorbeeld zo’n 1400 soorten
hogere planten, waarvan er in de tussentijd 70 zijn uitgestorven en 500 in
aantal/oppervlakte ernstig achteruit zijn gegaan. In diezelfde periode is ook het
aantal broedvogelsoorten met een derde afgenomen.
Ook in de Hof van Twente is deze trend zichtbaar en hebben planten, dieren en
vogels het moeilijk, waaronder de verschillende inheemse uilensoorten en
broedvogelsoorten. Soorten die het in hun bestaan moeilijk hebben, maar wel thuis
horen in de gemeente Hof van Twente en onze steun dan ook hard nodig hebben.
De omvang van de steenuilenpopulatie bijvoorbeeld, graadmeter voor een gezonde
en gevarieerde biodiversiteit, is ernstig in het gedrang. Deze uilensoort is net als vele
andere soorten min of meer afhankelijk geworden van de inspanningen van de mens
en staat op de lijst van bedreigde vogelsoorten.
2.2

VISIE

Het lot van in de natuur levende planten, dieren en vogels is nauw verweven met een
evenwichtig natuurbeheer en verdient dan ook onze onvoorwaardelijke aandacht.
Een gezond en gevarieerd landschap is immers de basis van al het leven. Het geeft
ons zuurstof om te ademen, voedsel om te eten en een fijne omgeving om te wonen,
te werken en te recreëren.
2.3

MISSIE

De Stichting Hofvogels wil de inwoners van de gemeente Hof van Twente middels
communicatie, informatie en educatie meer bewust maken van het nut van inheemse
broedvogelsoorten waaronder uilen, in relatie met behoud van biodiversiteit en
duurzaamheid. Bewustwording moet meewerken aan een gezond leefklimaat in de
Hof van Twente, waar een ieder kan leven, wonen, werken en genieten van een
aantrekkelijk, gezond en gevarieerd landschap.
2.4

DOELSTELLING

De Stichting zet zich actief in om inheemse broedvogelsoorten in het algemeen en
inheemse uilensoorten in het bijzonder in de gemeente Hof van Twente te
beschermen en in hun levensonderhoud te ondersteunen. De Stichting doet dit in het
belang van een gezonde en gevarieerde biodiversiteit in het algemeen en behoud en
de bescherming van het kleinschalige Twentse cultuurlandschap in het bijzonder. De
Stichting streeft daarbij biotoopverbeteringen op het erf en in het landschap na ten
einde een meer optimaal leefmilieu voor onze inheemse broedvogelsoorten
waaronder uilen te creëren.
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3 Organisatie
3.1

INLEIDING

Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels zetten zich in voor het behoud en de
bescherming van inheemse broedvogelsoorten in het algemeen en de diverse
inheemse uilensoorten in het bijzonder. De Stichting wil de koepel zijn, waaronder
anderen (de Vogelwerkgroep Nivon Goor en andere gelijkgestemden) gaan
samenwerken in het belang van een gevarieerde biodiversiteit en behoud van het
kleinschalige Twentse cultuurlandschap. Werkgroepen worden aangestuurd door
een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en
bestuursleden. Middels de website www.hofvogels.nl worden de contacten met de
werkgroepen, vrijwilligers, kasthouders en overige belangstellenden onderhouden en
wordt ingezet op advies, informatie en educatie. Het secretariaat is voor een ieder
dagelijks bereikbaar via secretariaat@hofvogels.nl en info@hofvogels.nl
3.2

DE STICHTING

De Stichting Hofvogels, bestaat momenteel uit een voltallig bestuur en 31 actieve en
enthousiaste vrijwilligers, die verspreid over de gemeente Hof van Twente circa 350
geregistreerde kasthouders van steen- kerk- en bosuil bezoeken. Op de erven van
deze kasthouders staan in totaal 180 steenuilenkasten, 117 kerkuilenkasten en 22
kasten voor de bosuil. In voorkomende gevallen wordt een tiental broedkasten voor
torenvalken gecontroleerd. Er is op termijn sprake van samenvoeging met de
Vogelwerkgroep Nivon Goor. Ook wordt een werkgroep ‘ijsvogels’ opgericht die zich
bezig gaat houden met tellingen van ijsvogelparen en paren van de grote gele
kwikstaart.
3.3

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris1.
Het bestuur is voor onbepaalde tijd vastgesteld en is verantwoordelijk voor het
besturen van de Stichting Hofvogels. Het bestuur komt hiervoor formeel 3 keer per
jaar in vergadering bijeen. Taken tussen de bestuursleden zijn verdeeld. Zo opereert
de voorzitter tevens op gebied van (re)presentatie en is hij voorzitter tijdens bestuursen vrijwilligersvergaderingen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het
financiële beheer van de Stichting, waaronder registratie van inkomsten en uitgaven
en aanvragen voor subsidies en donaties. De secretaris beheert het secretariaat,
onderhoud de website, registreert kasthouders, vrijwilligers alsmede de
broedresultaten. Hij verricht de daarbij behorende administratieve taken en
werkzaamheden.

1

Voorzitter Vogelwerkgroep Nivon Goor zal na samenvoeging deel uit maken van het bestuur
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3.4

VRIJWILLIGERS

De Stichting Hofvogels beschikt op dit moment over 31 actieve en enthousiaste
vrijwilligers die zich jaarlijks tijdens het broedseizoen inzetten om de op erven
geplaatste nestkasten te bezoeken, te controleren en de ontwikkelingen tijdens het
broeden te volgen. Jong geboren uilen worden geringd en de broedresultaten
worden geregistreerd en beschikbaar gesteld aan landelijke DBases voor
wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe vrijwilligers worden doorlopend geworven en
middels workshops en informatiebijeenkomsten geïnstrueerd en opgeleid
3.5

ACTIVITEITEN EN BEOOGDE RESULTATEN VAN DE STICHTING

De Stichting staat de komende jaren voor grote uitdagingen om (in ieder geval) de
successen uit voorgaande jaren te consolideren en verder uit te bouwen en nieuwe
wegen in te slaan. Uitgangspunten zijn hierbij onder andere:
• Toename bewustwording nut en noodzaak uilen-/ broedvogelpopulatie onder
inwoners van de Hof van Twente in relatie met biodiversiteit en kleinschalig
Twentse cultuurlandschap middels informatie, communicatie en educatie;
• Werving van nieuwe kasthouders en verhogen bezettingsgraad uitgezette
nestkasten door innovatie en onderzoek
• Vorm en inhoud geven aan (levensvatbaarheid) Stichting Hofvogels door;
o Grotere bekendheid en profilering van de Stichting Hofvogels lokaal en
regionaal middels communicatie, samenwerking en deelname aan
wetenschappelijk onderzoek
o uitbreiding aantal vrijwilligers en inzet op meer kennis/ kunde bij vrijwilligers
middels educatie, workshops en informatiebijeenkomsten
o uitbreiding van het aantal ringers, deelname aan het RAS project en
creëren van een eigen ringgroep
o inzet op veilig werken middels aanschaf veiligheidsmaterialen als ladders,
camera’s, endoscopen
o creëren koepel/platform voor andere werkgroepen/ gelijkgestemden die
geïnteresseerd zijn in of zich bezig houden met natuurbescherming en
natuurbeheer; (o.a Vogelwerkgroep Nivon Goor, IJsvogelwerkgroep)
o aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke gelijkgestemde
partijen;
• Toename van het aantal (geschikte) uilenterritoria middels;
o aanbrengen van biotoopverbeteringen op erf en in gebied
o plaatsen, controleren en onderhouden broedkasten
o scannen en advisering m.b.t uil vriendelijk inrichten van erven en gebied
o ringen jong geboren uilen en verwerken en analyseren broedresultaten
• Communicatie, informatie en educatie;
o Ontwikkelen en gebruik van professionele PR middelen zoals website,
publicaties, nieuwsbrieven, artikelen voor nieuwsbladen, pers,
nieuwsbulletins, informatiebijeenkomsten en educatie;
• Toename beïnvloeding lokaal natuurbeleid door samenwerking, lobby, publiciteit,
advisering en deelname aan klankbord-/ stuur-/ en werkgroepen;
• Jaarlijks ondersteunen en/of uitvoeren van maximaal 2 projecten. Opstart project
Hof voor de Steenuil, Spreeuwenonderzoek universiteit Nijmegen, Telproject
IJsvogels/ Grote Gele Kwikstaart Hof van Twente.
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3.6

ACTIVITEITEN 2017 – 2018

De inzet van Stichting zal zich in de periode 2017 – 2018 in het bijzonder richten op
de volgende activiteiten;
• Toename bewustwording nut en noodzaak uilen-/ broedvogelpopulatie onder
inwoners van de Hof van Twente in relatie met biodiversiteit en kleinschalig
Twentse cultuurlandschap middels informatie, communicatie en educatie;
• Deelname aan vierjarig adoptieplan ‘Hof voor de Steenuil’ waarin de gemeente
Hof van Twente, Landschap Overijssel, IVN’s en scholen uit de gemeente Hof
van Twente zich inzetten voor het behoud en de bescherming van de steenuil ten
behoeve van biodiversiteit en behoud kleinschalig cultuurlandschap;
(www.hofvogels.nl)
• Deelname aan promotie onderzoek promovendus Anne Kwak van de Radboud
Universiteit Nijmegen, waarin de gevolgen van bestrijdingsmiddelen op vogels
(spreeuwen) wordt onderzocht;
• Instrueren/ opleiden van;
o vrijwilligers m.b.t erf-/ gebiedsinrichting ten behoeve van de verschillende
uilensoorten;
o nieuwe ringers, waaronder deelname aan RAS2;
• Aandacht voor veilig werken vrijwilligers Stichting tijdens kastcontroles;
o Ladders, klimbeveiliging, verlichting, endoscopen, camera;s enz;
• Inventarisatie en invoering nieuw registratiesysteem.
3.7

GELDMIDDELEN

De Stichting werk op non profit basis en is voor haar financieel beleid afhankelijk van
giften, donaties, subsidies en beloningen voor geleverde prestaties. De Stichting
benaderd hiervoor (potentiele) subsidienten en vraagt middels nieuwsbrieven een
donatie van kasthouders. De verworven middelen worden enkel aangewend voor
bekostiging/ vergoeding middelen/arbeid die in het belang van de Stichting worden
aangeschaft cq verricht.
De penningmeester overlegt jaarlijks tijdens de voorjaarsbijeenkomst voor de
vrijwilligers van de Stichting een financieel verslag. Het financieel verslag wordt
jaarlijks gepubliceerd op de website van de Stichting www.hofvogels.nl.

2

Retrapping Adults for Survival
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