Nationale Vogelweek 2020 Checklist
De Nationale Vogelweek is bedoeld om iedereen in Nederland kennis te laten maken met de
prachtige vogels en natuur die Nederland rijk is. We proberen nadrukkelijk ook nieuwe en
beginnende natuurliefhebbers enthousiast te maken en mee het veld in te krijgen. Dat lukt alleen
als we de drempel laag houden. Dus biedt zoveel mogelijk beginnersexcursies aan met veel uitleg,
rustig tempo, niet te vroeg en niet te lang. Het aanbod van leenkijkers of meekijken door een
telescoop helpt enorm mee om de drempel te verlagen.
Om draagvlak voor natuurbescherming te creëren, is het belangrijk dat mensen van dichtbij
ervaren hoe mooi, bijzonder, kwetsbaar en rijk Nederlandse natuur is. Vogels zijn de beste en
meest zichtbare ambassadeurs voor natuur. Vandaar dat Vogelbescherming alle vogelaars,
boswachters en andere natuurbeschermers in Nederland oproept om tijdens de Nationale
Vogelweek een activiteit te organiseren.
Wil je weten of jouw idee voor een activiteit bij de Nationale Vogelweek past? Kijk onderstaande
activiteitencheck door!

Activiteiten kunt u aanmelden via: www.vogelweek.nl/excursieleider
of https://activiteitenbeheer.vogelbescherming.nl

Mijn activiteit valt in de periode 9 t/m 17 mei 2020.
o Ja
☺
o Nee

Kies een datum die wel in deze week valt.
De Nationale Vogelweek is bedoeld voor iedereen. Hou rekening met beginnende vogelaars:
o Vertrek voor een beginnersexcursie bij voorkeur niet heel vroeg in de ochtend, maar
tussen 9.00 en 10.00 uur of organiseer een avondexcursie.
o Maak de excursie niet te lang. Geef in ieder geval duidelijk aan hoe lang je activiteit
duurt.
o Veel beginners hebben geen verrekijker en zeker geen telescoop. Het werkt daarom
heel goed om in de tekst van de excursie op de website aan te geven dat ‘de
excursieleider een telescoop meeneemt waar iedereen door mag kijken’. Bied waar
mogelijk een of meerdere extra leenkijkers aan en vermeld dat ook in de tekst. Dat
trekt extra deelnemers.

o Hetzelfde geldt voor veldgidsen. Neem in je tekst op dat vogelveldgidsen aanwezig
zullen zijn.
o Focus in je excursietekst op leuke toegankelijke vogelsoorten die je denkt te gaan zien.
Denk aan roofvogels, ooievaar, lepelaar, grutto, spechten, zwaluwen, zwarte stern,
steenuil, blauwborst etc.
o Focus vooral op vogels zien, vogels op gehoor waarnemen is leuk voor een enkele keer,
maar voor beginners moeilijk en minder interessant en toegankelijk. Liefst daarom
vooral een visuele insteek.
Het aantal deelnemers is minder dan 19 per excursieleider.
o Ja
☺
o Nee

Bij meer dan 18 deelnemers per excursieleider krijgen we klachten
over te grote groepen. Daarom is het maximum 18 personen voor
één excursieleider.
De activiteit duurt ongeveer 2 uur.
o Ja
☺
o Nee

Een excursie van 2 uur wordt door de meeste deelnemers als
ideaal ervaren. Liever niet langer. Het mag wel, maar het heeft niet
onze voorkeur.
Deelnemers kunnen voor mijn activiteit alleen inschrijven op www.vogelweek.nl.
o Ja
☺
o Nee

De inschrijving verloopt bij voorkeur via www.vogelweek.nl. Dit is om
dubbele boekingen te voorkomen en om eenduidige communicatie
richting je deelnemers mogelijk te maken. Als het echt niet anders
kan, is het mogelijk om de inschrijving via een andere website te
doen.
Mijn activiteit is gratis.
o Ja
☺
o Nee


De activiteiten in de Nationale Vogelweek zijn bij voorkeur gratis. Als
je wilt, kun je ter plekke om een financiële bijdrage vragen. Je kunt
een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld de huur van een boot. Geef
eventuele kosten wel vooraf duidelijk aan bij de aanmelding op de
website. De afhandeling van financiële bijdrages kan niet via de
website van de Nationale Vogelweek.

TIP! Denk ook aan activiteiten voor mensen die slecht ter been zijn of die een visuele beperking
hebben. Dit wordt erg gewaardeerd omdat er doorgaans weinig aanbod aan natuuractiviteiten is
voor deze doelgroepen. Vermeldt specifiek in je activiteit als deze toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers.
TIP! Zorg dat je activiteit zo snel mogelijk is aangemeld op de website van de Vogelweek maar
liefst uiterlijk 1 april 2020. Vogelbescherming gaat vanaf half maart, begin april intensief
deelnemers werven, dus hoe eerder je je activiteit aanmeldt, hoe groter de kans dat de excursie
volgeboekt wordt!

