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Bestuur 
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Trudy Groen - Penningmeester, 
Ewout Groen - Secretaris 

Verslag van het bestuur  
• In 2021 stond het qua ontwikkeling nog steeds een beetje stil bij stichting NestkastLIVE. Grootste oorzaak was 

covid-19 waardoor er veel werkzaamheden nog steeds niet door konden gaan. 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 is nog steeds hoog waardoor we niet alles hebben kunnen 
doen wat we wilde. Gelukkig is er een hoop motivatie om toch door te gaan. 

• Nieuwe soorten/cam locaties die erbij zijn gekomen dit jaar waren: de Ransuil 
• Er werd op social media, de radio en in de krant ook diverse malen aandacht besteed aan NestkastLIVE. Zelfs op 

tv wisten ze ons te vinden. Zo werd er regelmatig in de ochtend nieuwsshow van SBS6 1 van de camera’s 
getoond. Alphens.nl besteedde aandacht aan het door ons open gehouden wak voor watervogels op het terrein 
van Camping Polderflora. En ook de lepelaars die we in samenwerking met Natuurmonumenten LIVE lieten zien 
waren weer nieuws via verschillende kanalen. De slechtvalken hebben ook weer de krant gehaald met de 
bijzondere partnerwissel.  

• Het bezoekers aantal is dit jaar weer sterk gestegen. Covid-19 zorgde er voor dat er nog meer mensen onze 
website wisten te vinden. Ook voor bijv scholen en zorginstellingen waren we een mooie toevoeging in een tijd 
dat men veel binnen zat.  
Zie het schematisch overzicht hieronder.  
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In het maandoverzicht is duidelijk te zien dat de piekcijfers gelijk lopen met het broedseizoen, wat voor ons duidelijk 
een hoogseizoen te noemen is.  

 
• De broed- en camera statistieken.  

Bijzonderheden van dit jaar waren dat we de Ransuil als nieuwe soort konden toevoegen. I.v.m. de verwachte 

strenge vorst in februari hebben we, in samenwerking met Mini camping Polderflora en S.L.A. als proef tijdelijk een 

pompje geplaatst om een wak open te houden op de Plas locatie. En met succes. Een andere weersituatie zorgde 

juist voor een offline situatie bij onze bosuil3 locatie. Helaas was dit hierdoor onverwachts het laatste jaar voor 

deze locatie. Door een valwind zijn er veel bomen omgewaaid waaronder de boom waar de nestkast in hing. In het 

najaar hadden we een nieuwe bosuil locatie (nummer 6) die online ging. In de koolmees1 kast hadden we ook een 

bijzondere situatie. De pimpelmees man had daar een grote zorgplicht voor het vrouwtje. We hebben dit nog niet 

eerder gezien, maar dit mannetje kwam ‘s morgens het vrouwtje wakker maken en zat dan een poos in de opening of 

kwam dan even in de nestkast. Het vrouwtje wilde soms nog even verder slapen, maar het mannetje wachtte dan 

geduldig tot ze wel mee ging de kast uit. Dit seizoen is er op verzoek van de werkgroep Lepelaars gestart met een 

speciaal lepelaar broedonderzoek waar kijkers zich voor konden aanmelden. We zijn middels een nog vrij nieuwe 

techniek LIVE On Tour geweest in Zeeland en in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Bijzonder dit seizoen bij de 

slechtvalken was dat er een wisseling plaatsvond tussen 2 mannetjes en het tweede mannetje wel de eitjes 

accepteerde die al gelegd waren na paringen met vorige mannetje. Daarnaast was dit tweede mannetje ook de zoon 

(2018) van het vrouwtje. Bij torenvalk3 zagen we dat torenvalk man en vrouw voor een langere periode ook samen 

in de kast sliepen.  

 



 

© Stichting NestkastLIVE - http://nestkastlive.nl/ 

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 ransuil camera, nieuwe bosuil locatie, 

opruimen op de oude bosuil locatie, de dras camera weer installeren. Vooral de tijdelijke locaties die 
werken dmv zonne-energie zijn wel wat tijdrovender om te installeren.  

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 
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o Monitoren alle camera beelden 
o Ontwerpen en laten drukken kalender 
o Bijhouden social media kanalen 

2. Jaarrekening 
• In 2021 ging de groei van Stichting NestkastLIVE door.  
• Er werd 144x door particulieren toegezegd te steunen dmv een donatie, gift, steun, steun projecten, adoptie, 

aankoop armbandjes en/of kalender etc. Hiervan waren er 12 die niet betaald hebben. Uiteindelijk ontvingen we 
dus 132 x steun van particulieren. 

• Van Stichting Landschapsfonds ontvingen we  € 526,95 en van Camping Polderflora €100,- voor de Plasdras 
locatie.  

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2020 met indien van toepassing gespecificeerd per soort 

 

 
 

 
 

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

Vanuit 2020 namen we de volgende geldverdeling mee naar 2021 

 

   
 
Er zijn 20 adopties toegezegd, waarvan er 15 pakketjes zijn betaald en verstuurd.  
Er zijn 1 bestelling gedaan en betaald om armbandjes te kopen tbv de Stichting. 
Er zijn 18 bestellingen gedaan om kalenders te kopen tbv de Stichting waarvan er 17 in dit boekjaar betaald zijn. 
 
Bij de Stichting werd er 65x toegezegd de stichting algemeen te steunen. Hiervan zijn er uiteindelijk 62 betaald. 
We ontvingen van de Doelshoppen.nl een uitbetaling van  € 121,77.  
Het geld wordt besteed aan diverse algemene zaken voor de stichting.  

• Hosting van de website 
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• Streaming kosten voor de LIVE beelden 
• Drukwerk 
• Verzendkosten 
• algemene onderhoudskosten zoals hout, bekabeling, vogelvoer, kleine onderdelen als schroeven, ringen, 

tape, verf etc.  
• kosten van de bankrekening 
• Acties  
• Opstelling zonnepanelen 
• Upgrade camera’s  

Dit jaar waren de kosten hoger voor de website ivm het maken van een noodzakelijke upgrade van het cms systeem. 
En verder was de grootste uitgave het plas project van de plasdras. Eerst zou er 1 camera voor beide locaties zijn die 
we wisselend zouden gaan inzetten op de plas en dras locatie, maar er is besloten om een nieuwe camera erbij te 
kopen zodat voor beide locaties een camera is.  
 
• Conclusie 

We ontvingen totaal € 6.154,55 aan steun. Hiervan is € 5.475,98 besteed in 2021. Het bedrag van € 678,57 gaat 
mee naar 2022 en zal terug te vinden zijn in dat jaarverslag. Dit bedrag komt overeen met het Financieel 
Jaaroverzicht van 2021 van de Rabobank. 
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