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Verslag van het bestuur  
 In 2015 ging de groei bij stichting NestkastLIVE verder. Er is ondanks mankracht te kort veel werk verricht. Dit 

dankzij de grote motivatie en inzet van Arie en Trudy. We gaan op zoek naar een extra persoon of personen en 
gaan een vacature opstellen.  

 Nieuwe soorten/cam locaties die erbij zijn gekomen dit jaar waren: Slechtvalken, Torenvalk 2 en 3, Bijen, 

Eekhoorn, Steenuil 1 en 2 en voedercam 2 en 4. 
 Er werd op de radio en in de krant ook diverse malen aandacht besteed aan NestkastLIVE met de slechtvalken in 

het bijzonder.  

 Dat we nog verder gegroeid zijn was ook zichtbaar op de website aan het aantal unieke bezoekers. Het is niet 

meer zo hard gestegen als voorgaande jaren, maar nog steeds een steiging naar 453.879 unieke bezoekers. In 
2014 waren dit er 405.259. We verwachten dat het nu wat meer zal stabiliseren. Hieronder een schematisch 

overzicht van de unieke bezoekers. 

 
 De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren dat het qua broedresultaten duidelijk een minder jaar was in vergelijk met 

2014 We hadden meer soorten online, maar minder succesvolle nesten. Dit bleek een landelijke trend te zijn. Dit 
jaar deden we opnieuw mee aan het kleurring onderzoek bij de Spreeuwen van Sovon en Vogelbescherming 

Nederland. Daardoor kon er ook een bijzondere gebeurtenis worden vastgelegd waarbij een jong van het eerste 

nestje ging helpen bij het voeren/verzorgen van jongen in het tweede nest.  
Hieronder een schematisch overzicht van de statistieken. 
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Broed statistieken 
Jaar 2015 

Aantal eieren 63 

Totaal aantal jongen 52 

Aantal uitgevlogen 36 

 

 

Jaar 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Cam locatie Boerenzwaluw Bosuil 1 Egel 1 Egel 2 Holenduif Huismus Kauw 1 Kerkuil

Soorten waargenomen Boerenzwaluw Bosuil, Kerkuil, 

Holenduif, 

Steenmarter, 

Steenuil

Egel, Huismuis Egel, Kat offline offline Kauw Kerkuil

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

Nee Nee Ja Ja offline offline Nee Ja

Nestbouw Ja "Ja" Ja, winterslaap 

nest

Ja, winterslaap 

nest

offline offline Ja Ja

Nestje? En van welke 

vogelsoort

Ja, 

boerenzwaluw

Ja, bosuil Nee Nee offline offline Ja, kauw Ja, kerkuil

1e ei rond 19 april 14-feb N.v.t. N.v.t. offline offline maart onbekend, geen 

zicht

aant. Eieren 5 3 N.v.t. N.v.t. offline offline onbekend, geen 

zicht

3

1e uit het ei 8-mei 17-mrt N.v.t. N.v.t. offline offline onbekend onbekend, rond 

21 mei

Totaal aantal jongen 5 3 N.v.t. N.v.t. offline offline onbekend 3

uitgevlogen en hoeveel 5 2 N.v.t. N.v.t. offline offline onbekend 3

Datum uitgevlogen 28-mei 25-apr N.v.t. N.v.t. offline offline onbekend 24-aug

2e nest? Nee Nee Nee Nee offline offline Nee Nee

1e ei N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

aant. Eieren N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

1e uit het ei N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

Totaal aantal jongen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

Datum uitgevlogen N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. offline offline N.v.t. N.v.t.

Bijzonderheden offline offline Nestje in het 

voorportaal ipv 

de nestruimte

Camera statistieken

Jaar 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Cam locatie Koolmees 1 Koolmees 2 Koolmees 3 Koolmees 4 Merel Pimpelmees 1 Slechtvalk Spreeuw 1

Soorten waargenomen offline Koolmees offline Koolmees  offline Pimpelmees Slechtvalk, 

Gierzwaluw, 

Kwikstaart, 

Zwarte 

roodstaart

Spreeuw

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

offline Ja, koolmees offline Ja, koolmees offline Ja, pimpelmees Ja, Slechtvalk, 

Gierzwaluw

Ja, spreeuw

Nestbouw offline Ja offline Nee offline Ja "Ja" Ja

Nestje? En van welke 

vogelsoort

offline Ja, koolmees offline Nee offline Ja, pimpelmees Ja, slechtvalk Ja, spreeuw

1e ei offline 12-apr offline N.v.t. offline 15-apr 23-mrt 24-mei

aant. Eieren offline 10 offline N.v.t. offline 10 3 4

1e uit het ei offline 4-mei offline N.v.t. offline 6-mei 30-apr niet

Totaal aantal jongen offline 9 offline N.v.t. offline 10 2 0

uitgevlogen en hoeveel offline 6 offline N.v.t. offline 3 2 0

Datum uitgevlogen offline 22-mei offline N.v.t. offline 26-mei 6-jun N.v.t.

2e nest? offline Nee offline Nee offline Nee Nee N.v.t.

1e ei offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

aant. Eieren offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

1e uit het ei offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal aantal jongen offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Datum uitgevlogen offline N.v.t. offline N.v.t. offline N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bijzonderheden offline offline offline Letters ring V 

bekend; KX. V 

komt uit 

Deventer en is 

daar in 2012 

geringd op de 

graansilo. 

Jongen zijn BEN 

en BEL

Camera statistieken
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 De belangrijkste werkzaamheden van de Stichting bestonden dit jaar uit: 

o Verder gegaan met projecten die vorig jaar gestart waren, zoals de Slechtvalken, de eekhoorn en de 
locatie Camping polderflora.  

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 In november hadden we te maken met een grootschalige storing bij het hostingbedrijf waardoor we een 
aantal dagen uit de lucht waren.  

 
 De server is toe aan vervanging. Er is nog steeds geen geld voor, maar wel noodzakelijk om te kunnen blijven 

draaien. Dit moet voor het broedseizoen 2016 gerealiseerd worden. De voorzitter gaat hiermee aan de slag.  

Jaar 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Cam locatie Spreeuw 2 Steenuil 1 Steenuil 2 Torenvalk 1 Torenvalk 2 Torenvalk 3 Tortel-duif Voercamera 1, 

2, 3 en 

eekhoorn

Soorten waargenomen Spreeuw, 

koolmees, muis

Steenuil  Steenuil  Torenvalk, 

Bosuil, Kerkuil, 

Steenuil, Kauw

Torenvalk, 

Bosuil, Kauw

Torenvalk Turkse tortel div tuin- park 

en 

bosvogels,fazan

t, keep,  egel, 

bosmuis, 

spitsmuis, 

eekhoorn

slaap activiteit? En van 

welke vogelsoort

Ja, spreeuw Ja, steenuil Ja, steenuil Nee Ja, torenvalk onbekend Nee N.v.t.

Nestbouw Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja N.v.t.

Nestje? En van welke 

vogelsoort

Ja, spreeuw Ja, steenuil Ja, steenuil N.v.t. Ja,torenvalk N.v.t. Ja, turkse tortel N.v.t.

1e ei rond 11-apr 17-apr Nee, in oude 

kast gebroed

N.v.t. 22-mei N.v.t. niet bekend N.v.t.

aant. Eieren 6 3 4 N.v.t. 5 N.v.t. 1 N.v.t.

1e uit het ei 28-apr niet niet bekend N.v.t. 25-jun N.v.t. niet bekend N.v.t.

Totaal aantal jongen 5 0 4 N.v.t. 2 N.v.t. 1 N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel 5 0 4 N.v.t. 2 N.v.t. 1 N.v.t.

Datum uitgevlogen 20-mei N.v.t. 27-jun N.v.t. 26-jul N.v.t. niet bekend N.v.t.

2e nest? Ja, spreeuw Nee Nee Nee Nee Nee Ja, turkse tortel N.v.t.

1e ei 28-mei N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 28-mei N.v.t.

aant. Eieren 4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 2 N.v.t.

1e uit het ei 12-jun N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. rond 14-6-2015 N.v.t.

Totaal aantal jongen 4 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0 N.v.t.

uitgevlogen en hoeveel 3 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 0 N.v.t.

Datum uitgevlogen 3-jul N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bijzonderheden Door 

onbekende 

oorzaak op 

laatste moment 

toch nest gehad 

in de oude kast.

Wel balts, 

uiteindelijk 

geen nestje

jonge eerste 

broedsel 

zorgde voor  

teveel onrust

Camera statistieken

jongen en M geringd in kader 

van het kleurring onderzoek 

nav jaar van de spreeuw 

vervolg. Bijzondere 

gebeurtenis 2e nest waar jong 

ZH van het 1e nest meehelpt
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2. Jaarrekening 
 In 2015 ging de groei van Stichting NestkastLIVE gestaag door.  

 Er werd 61x door particulieren toegezegd te steunen dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, 

aankoop armbandjes en/of kalender etc. Hiervan waren er 3 die uiteindelijk niet betaald hebben. Uiteindelijk 
ontvingen we dus 58 x steun van particulieren. 

 De aanvraag die was ingediend bij het Rabobank Rijnstreek Fonds van de Rabobank om het project Slechtvalken 

Alticom toren te Alphen aan de Rijn te financieren werd goedgekeurd en we ontvingen een cheque te waarde van 

€ 1.123,00. 

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2015 met indien van toepassing gespecificeerd per soort. 

 
 

 
 

  
 

De lichtgroene kolommen zijn sub specificaties van NKL algemene zaken. 
Toelichting 

 De Boerenzwaluw 

De boerenzwaluw is 1 x als project gesteund. Dit geld zal in 2016 ingezet worden om kleurenbeelden te 

realiseren.  
 De Bosuil 

Bij de bosuil werd er 3x toegezegd te adopteren. Hiervan zijn er uiteindelijk 2 betaald en dus geadopteerd. 

Dit geld is ingezet om een nieuwe kast te maken. Er was gelukkig nog materiaal beschikbaar om deze ook als 
camlocatie in te richten.  

 De Eekhoorn 

Bij de eekhoorn werd er 1x toegezegd te adopteren. Deze is niet betaald en dus ook niet geadopteerd. De 

eekhoorn is 11x als project gesteund en dmv een eenmalige donatie van de locatie eigenaar voor de 
voederautomaat kon deze ook gekocht worden. 

Dit geld werd verder ingezet om de camlocatie de Eekhoorn in te richten en online te zetten. 
 De Holenduif 

De holenduif werd 1x geadopteerd. Dit geld is mede ingezet om een nieuwe kast te maken.  

 De Huismus 

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

De aanleg van de ijsvogellocatie laat op zich wachten. Alle materialen zijn gekocht. Het is wachten op de 

locatie voor we aan het werk kunnen.  

 De Kauw 

Het project voor de kauw werd 1x gesteund. Maar mocht van de donateur ook aan andere soorten besteed 
worden. Dit geld is nog niet ingezet. 

 De Kerkuil 

De kerkuil is 2x geadopteerd. 
Dit geld is ingezet tbv onderhoud en reparatie aan de kerkuil locatie. 

 De Koolmees 

De koolmees is 1 x als project gesteund. Dit geld zal in 2016 ingezet worden om kleurenbeelden te realiseren.  

 De Pimpelmees 

De pimpelmees ontving geen steun. Wel hebben we geld uit NKL algemeen besteed voor onderhoud en 
materiaal om de kleurenbeelden in 2016 te realiseren.  

 De Merel 

Bijen Boerenzwaluw Bosuil Eekhoorn Holenduif Huismus IJsvogel Kauw

Steun per project -€            18,95€           35,00€         1.034,06€    15,00€         15,00€         135,79€       25,00€         

Uitgave -€            -€              48,35€         1.054,20€    15,00€         -€            122,80€       -€            

Beschikbaar per project -€            18,95€           -13,35€       -20,14€       -€            15,00€         12,99€         25,00€         

Kerkuil Koolmees Merel Pimpelmees Ransuil Slechtvalk Spreeuw Steenuil Torenvalk

Steun per project 60,00€         15,00€         15,00€         -€            0,05€          1.223,00€    56,00€         -€            575,00€       

Uitgave 59,00€         -€            -€            26,74€         -€            1.187,07€    46,85€         -€            525,00€       

Beschikbaar per project 1,00€          15,00€         15,00€         -26,74€       0,05€          35,93€         9,15€          -€            50,00€         

Armbandjes MarktOpendag Kalender KostenRabo Tradetracker NKL NKL totaal Controle totalen

Steun per project 86,21€         174,25€          299,60€       19,08€         92,42€         348,89€       1.020,45€           1.020,45€           

Uitgave -€            -€               149,73€       167,25€       -€            772,67€       1.089,65€           1.089,65€           

Beschikbaar per project 86,21€         174,25€          149,87€       -148,17€      92,42€         -423,78€      -69,20€              -69,20€              

T.G.V. NKL

Controle totalen

4.243,30€           

4.174,66€           

68,64€               
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De merel werd had nog geld van 2014. Dit geld is nog niet ingezet. We hopen dit in 2016 in te zetten voor 

een nestbeschermingsproject.  
 De Slechtvalk 

De slechtvalk is 3x geadopteerd. 

En we ontvingen een cheque te waarde van € 1.123,00 van het Rabobank Rijnstreek Fonds van de Rabobank 
om het project Slechtvalken Alticom toren te Alphen aan de Rijn te financieren. 

Dit geld werd ingezet om de camlocatie de Slechtvalk in te richten en online te zetten. 
 De Spreeuw 

Het project voor de spreeuw werd 2x gesteund. Dit geld werd ingezet om kleurenbeelden te realiseren.  

De Torenvalk 

Dmv een eenmalige donatie van de locatie eigenaar kon Torenvalk2 gerealiseerd worden.  
 NKL algemeen en subcategorieën  

Vanuit 2014 namen we het volgende geld mee naar 2015 

Rest 2014 Eekhoorn  €      600,00  

Rest 2014 IJsvogel  €      135,79  

Rest 2014 Bijen  €            -    

Rest 2014 MarktOpendag  €      174,25  

Rest 2014 Kalender  €        64,75  

Rest 2014 Armbandjes  €        49,71  

Rest 2014 Boerenzwaluw  €         3,95  

Rest 2014 NKL  €     -114,11  

Rest 2014 Kerkuil  €        30,00  

Rest 2014 Slechtvalk  €        30,00  

Rest 2014 Spreeuw  €        15,00  

Rest 2014 Torenvalk  €        50,00  

Rest 2014 Merel  €        15,00  

Rest 2014 Huismus  €        15,00  

Rest 2014 Ransuil  €         0,05  

     €   1.069,39  

 

Er zijn 3 bestellingen gedaan om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 

Er zijn 15 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting. 
Bij de Stichting werd er 16x toegezegd de stichting algemeen te steunen. Hiervan zijn er uiteindelijk 15 

betaald. 
Daarnaast werd er gesteund door verzendkosten te vergoeden van de kerstkaarten en kalenders 

We ontvingen dit jaar 2x een uitbetaling via Tradetracker dankzij bezoekers die via de Vivara banner op de 

website een bestelling bij Vivara hadden gedaan. We ontvingen begin van het jaar € 54,99 en in augustus € 
37,43. 

Het geld wordt besteed aan diverse algemene zaken voor de stichting.  
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 Ook werd er valbescherming aangeschaft.  
o Voor de website werd er een andere player aangeschaft om ondersteuning op mobiele apparaten 

beter te ondersteunen. 

 
 Conclusie 

We ontvingen totaal € 4.243,30 aan steun. Hiervan is € 4.174,66 besteed in 2015. Het bedrag van € 68,64 

gaat mee naar 2016 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 
Jaaroverzicht van 2015 van de Rabobank. 

 

Steun per project 4.243,30€          

Uitgave 4.174,66€          

Beschikbaar per project 68,64€                
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