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Bestuur 
Arie Kwakernaak - Voorzitter, 

Trudy Groen - Penningmeester, 
Ewout Groen - Secretaris 

Verslag van het bestuur  
 In 2016 ging de groei en ontwikkeling verder bij stichting NestkastLIVE verder. Er is ondanks mankracht te kort 

opnieuw veel werk verricht. Dit dankzij de grote motivatie en inzet van Arie en Trudy. We zijn nog steeds op zoek 
naar een extra persoon of personen. De werkdruk was erg hoog waardoor we niet alles hebben kunnen doen wat 

we wilde. Zo is bijv de viering van ons tien jarig jubileum niet doorgegaan en hebben we minder updates kunnen 
plaatsen. Het toezicht houden op de shoutboxen kost enorm veel tijd.  

 Nieuwe soorten/cam locaties die erbij zijn gekomen dit jaar waren: Boomklever (eekhoornkast), Bosuil 2, 

Heggenmus, Huiszwaluw, IJsvogel1, Koolmees 5 en Voercamera 5. 
 Er werd op de radio en in de krant ook diverse malen aandacht besteed aan NestkastLIVE met de slechtvalken en 

bijen in het bijzonder.  

 Zoals verwacht is het aantal bezoekers wat meer gestabiliseerd en in vergelijk met vorig jaar wat gedaald. 

Hieronder een schematisch overzicht van de unieke bezoekers. 

 
 De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren dat het qua broedresultaten duidelijk een gemiddeld jaar was in vergelijk met 
2014 en 2015. Het zit er precies tussenin. Dit jaar deden we opnieuw mee aan het kleurring onderzoek bij de 

Spreeuwen van Sovon en Vogelbescherming Nederland. Bij de kerkuilen bleek man niet in orde en last van 
evenwicht door onbekend trauma. Hij heeft zichzelf herstelt en er kwam zelfs nog gewoon een nestje. De 

heggenmus hebben we helaas maar kort van kunnen genieten vanwege ei roof. bij de slechtvalken werd een 
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uitgevlogen jong dood onder de toren gevonden en op 50 meter van de steenuilenkast werd een dode steenuil 

gevonden. Deze laatste werd opgestuurd voor onderzoek. Bij de Huiszwaluw zijn we een proefproject gestart om 
deze soort in beeld te brengen.  

Hieronder een schematisch overzicht van de statistieken. 
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 De belangrijkste werkzaamheden van de Stichting bestonden dit jaar uit: 

o Verder gegaan met lopende en nieuwe projecten. Zoals de bijencam bij Kinderboerderij de Blijde Wei en 
een testproject om de Huiszwaluw in beeld te brengen. In verband met het jaar van de kievit gaan we 

proberen deze soort in beeld te brengen. Dit is in 2016 niet gelukt. We hopen in 2017 daar verder mee te 

gaan.  
o Website bijhouden en actueel houden 

o Toezicht shoutboxen website 
o Vergaderen 

o Financiën beheren ( donaties, adopties, steun, kosten, bestellingen etc)  

o Onderhoud en schoonmaken nestkasten 
o Alle werkzaamheden om nieuwe soort(en) te laten zien (werving geld en selectie locatie, aanschaf 

spullen, nieuwe kasten maken, alles installeren en monitoren, op de website installeren).  
o Techniek beheren, aanleggen en aanpassen 

o Monitoren alle camera beelden 
o Ontwerpen en laten drukken kalender en kerstkaarten 

o 10 jarig bestaan 2016 

o Bijhouden social media kanalen 
o Medewerking verleent aan het kleurring onderzoek bij de Spreeuwen van Sovon en Vogelbescherming 

Nederland. 
o Medewerking verleent aan het ringen van de jonge Slechtvalken. 

o De server is begin van het jaar vervangen; De server is niet alleen zes keer zo groot wat betreft 

afmetingen maar ook kwa rekencapaciteit is deze vele male groter. Hierdoor kunnen er meer mensen 
tegelijk kijken naar de live-beelden op onze website. Verder zijn er tal van mogelijkheden om dit systeem 

uit te breiden. Zo kan er bv makkelijk opslagruimte bij worden geplaatst t.b.v. het opnemen van de live 
streams. 

o We hebben een test gedraaid die met succes is verlopen en daarom zijn we over gestapt op een andere 

player op de website voor de camera beelden.  

2. Jaarrekening 
 In 2016 ging de groei van Stichting NestkastLIVE gestaag door.  

 Er werd 73x door particulieren toegezegd te steunen dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, 

aankoop armbandjes en/of kalender etc. Hiervan waren er 4 die uiteindelijk niet betaald hebben. Uiteindelijk 
ontvingen we dus 69 x steun van particulieren. 

 We ontvingen €100,00 van ANV Weide & Waterpracht voor het Huiszwaluw project.  

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2016 met indien van toepassing gespecificeerd per soort. 
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De lichtrode kolommen zijn sub specificaties van NKL algemene zaken. 

Een extra Toelichting 
 De Boerenzwaluw 

De boerenzwaluw hadden we nog geld van en daarmee hebben we kleurenbeelden gerealiseerd.  

 De Bosuil 

Locatie bosuil2 gerealiseerd, deze is later ingezet voor voedercam5.  

 De Huiszwaluw 

Nieuwe soort met proefcamera opstelling gestart.  
 De Huismus 

De huismus werd 1x geadopteerd. Dit geld is nog niet ingezet.  

 De IJsvogel 

Dit jaar is de ijsvogel locatie gerealiseerd.  
 De Kauw 

Het project voor de kauw werd 1x gesteund in 2015. Maar mocht van de donateur ook aan andere soorten 

besteed worden. Dit geld is nog niet ingezet. We verwachten dit in 2017 te gebruiken voor kleurbeeld bij de 
Kauw.  

 De Koolmees 

Bij de koolmees hebben we kleurenbeeld gerealiseerd op een locatie.  

 De Pimpelmees 

Voor de pimpelmees hebben we dit jaar een nieuwe kast incl camera opgehangen ter voorbereiding op het 
broedseizoen van 2017.  

 De Merel 

De merel werd had nog geld van 2014. Dit geld is nog niet ingezet. We hopen dit in een ander jaar in te 
zetten voor een nestbeschermingsproject.  

 Kievit 

Dit geld hopen we volgend jaar in te zetten voor een plasdras locatie.  

 NKL algemeen en subcategorieën  

 Vanuit 2015 namen we de volgende geldverdeling mee naar 2016 

 
Er zijn 1 bestelling gedaan om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 
Er zijn 21 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting, daarvan zijn er 2 niet betaald en dus 

geannuleerd. 
Bij de Stichting werd er 32x toegezegd en betaald de stichting algemeen te steunen.  

Daarnaast werd er 1x gesteund door Sovon Vogelonderzoek voor de publicatie van een foto in kader van de 
bijzonder gebeurtenissen bij de Spreeuw. 

We ontvingen dit jaar 1x een uitbetaling via Tradetracker dankzij bezoekers die via de Vivara banner op de 

website een bestelling bij Vivara hadden gedaan. We ontvingen € 40.28. 
Het geld wordt besteed aan diverse algemene zaken voor de stichting.  
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o Hosting van de website 

o Drukwerk 
o Verzendkosten 

o algemene onderhoudskosten zoals hout, bekabeling, vogelvoer, kleine onderdelen als schroeven, 
ringen, tape, verf etc.  

o kosten van de bankrekening 
o Voor de website werd er een andere player aangeschaft om ondersteuning op mobiele apparaten 

beter te ondersteunen. 

 
 Conclusie 

We ontvingen totaal € 1955.44 aan steun. Hiervan is € 1238.91 besteed in 2016. Het bedrag van € 716,53 

gaat mee naar 2017 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 
Jaaroverzicht van 2016 van de Rabobank. 

 

 
 


