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Vleuten, 6 februari 2022, Maurice Willemsen, Penningmeester VRS de Haar 

Stichting VRS de Haar 
Stichting VRS de Haar staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met 

KvK-nummer 66766818. Het RSIN / fiscaal nummer is 8566.89.749. Stichting VRS de Haar is door de 

belastingdienst erkent met de ANBI status. 

 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/  

Inleiding Jaarverslag 
Het jaar 2021 heeft in navolging van 2020 in het teken gestaan van het Covid-19 virus. Onder 

beperkte omstandigheden van de geldende maatregelen van de overheden en de richtlijnen van het 

RIVM zijn de projecten en werkzaamheden van het VRS de Haar uitgevoerd. Ondanks de maatregelen 

en beperkingen zijn de projecten volgens planning uitgevoerd. Het jaarlijkse CES project (Constant 

Effort Site), de RingMUS (Meetnet Urbane Soorten) en de RAS (Retrapping Adults for Survival) 

projecten zijn succesvol uitgevoerd. Daarnaast is het grote project gecontinueerd dat is uitgevoerd in 

samenwerking met het Vogeltrekstation en andere ringers op gebied van Zoönose en het 

vogelgriepvirus. Voor dit project is in 2020 een subsidie ontvangen, die grotendeel in 2021 is 

uitbetaald.  

Dit jaar is wederom samengewerkt met Dierentuin Artis en een aantal vogelopvang-organisaties en 

dierenasiels. Nieuw waren de samenwerkingen met Wageningen Universiteit (WUR) op gebied van 

vogelgrieponderzoek bij hobbykippen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in het kader 

van het Westnijlvirus onderzoek.  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/


Financieel overzicht 2021 

 

Overzicht van de Reserveringen van 2020 met Inkomsten en Uitgaven van het boekjaar 2020 die nog 

werden verwacht in het boekjaar 2021: 

 

Toelichting 
 

Contributie en giften/donaties 

In 2020 had het ringstation 21 medewerkers die een contributie betaalden, dit zijn er 4 meer dan in 

de jaren 2019 en 2020. Eén van de medewerkers heeft zich pas aan het einde van het jaar 

aangesloten bij VRS de Haar en heeft daarom een bijdrage gedaan van € 30 i.p.v. de € 60 die 

medewerkers jaarlijks bijdragen. 

Project Geluidsinstallatie 

Ter ondersteuning van het slagnet en de trekvangsten is een geluidsinstallatie gebouwd. Dit project is 

grotendeels gefinancierd door een Voucher Beleef & Bewonder ter waarde van € 1000. In het 

boekjaar 2021 is voor € 509,33 aan kosten voor dit project gedeclareerd, we verwachten nog voor € 



500 kosten te maken in 2022. Voor deze nog te verwachten kosten hebben we een reservering voor 

2022 opgenomen. 

Project Zoönose en griepvirus 

In augustus 2020 is door VRS de Haar een grasmus gevangen en bemonsterd in het kader van het 

virusonderzoek van Erasmus MC en Vogeltrekstation. Deze grasmus bleek de eerste wilde 

broedvogel in Nederland te zijn waarbij het Westnijlvirus is vastgesteld. Daarnaast is bij wilde vogels 

in het werkgebied van VRS de Haar vogelgriep vastgesteld. Om beter inzicht te krijgen in de 

verspreiding en ontwikkeling van deze virussen is op verzoek van Erasmus MC en het 

Vogeltrekstation het bemonsteren van zangvogels op de ringlocatie en watervogels in het gebied 

geïntensiveerd en uitgebreid. De enorme kosten voor dit project, (stalen)ringen, vangmiddelen en 

beperkte kilometervergoeding voor de vrijwilligers zijn opgenomen in een projectbudget dat is 

toegekend door het Vogeltrekstation. Door een administratieve vergissing is eind 2020 door het 

Vogeltrekstation € 500 uitgekeerd i.p.v. de overeengekomen € 5000 vandaar dat er in het jaarverslag 

van 2020 een reservering is opgenomen van € 4500, dit bedrag is in januari 2021 ontvangen. Op een 

paar kleine declaraties na is het volledige projectbudget 2020 uitgegeven. In het boekjaar 2020 is € 

1082,10 geboekt op dit project. In 2021 is het resterende budget besteed door aanschaf van € 

3.995,05 aan ringen, vangmiddelen en kleine declaraties voor o.a. kilometervergoeding en vogelvoer.    

Project Kleurringen 

VRS de Haar voert een aantal RAS projecten uit met kostbare kleurringen. Voorbeelden hiervan zijn 

de Knobbelzwanen en Kauwen. Om deze projecten te kunnen blijven uitvoeren voor de komende 

jaren is er een Voucher Beleef & Bewonder ter waarde van € 1000 met succes aangevraagd. De 

productie van deze ringen vindt plaats in Polen en is maatwerk. De door ons gewenste kleurringen 

zijn in januari 2022 geleverd en afgerekend. Dit betekent dat de kosten voor dit project niet in het 

boekjaar 2021 vallen, vandaar dat we een reservering van € 1000 hebben opgenomen voor deze 

kleurringen. 

Geolocatorproject Kleine Karekieten en Bosrietzangers 

Het Geolocator project, dat in samenwerking met VRS het Gooi is uitgevoerd, is in 2021 definitief 

financieel afgerond. De laatste subsidie van €600 van het Carel Nengermanfonds is in 2021 volgens 

de gemaakte reservering ontvangen. Het Geolocatorproject sluiten we af met een eigen bijdrage van 

VRS de Haar van € 857,89. Deze eigen bijdrage hebben we al in het jaar 2020 afgeschreven. 

Vergoeding (kleur)ringen en vangmiddelen 

Het VRS de Haar voert een groot aantal projecten uit in samenwerking met andere Vogelringstations, 

vogelwerkgroepen, vogelopvang-organisaties en dierentuin Artis. De ringen die het VRS aanschaft 

voor deze samenwerkingsprojecten, worden aan deze organisaties gefactureerd zodat de directe 

kosten vergoed worden. Omdat ringen alleen op naam van gecertificeerde ringers van het VRS 

aangeschaft mogen worden loopt de aanschaf van de ringen altijd via het VRS en worden de ringen 

uit de samenwerkingsprojecten vergoed door de samenwerkende organisaties. 

Onderzoek Westnijlvirus 

In 2021 heeft er een grootschalig onderzoek plaatsgevonden door het Leids Universitair Medisch 

Centrum (LUMC) naar Westnijlvirus onder vogelringers en medewerkers van vogelringstations. T.b.v. 

dit onderzoek heeft het VRS een declaratie ingediend voor de afname van bloedmonsters. 

Project Kippenonderzoek WUR 

De Wageningen Universiteit (WUR) voert een onderzoek uit naar vogelgriep bij hobby kippen. VRS de 

Haar assisteert bij dit onderzoek door hobbykippen te bemonsteren en daarmee ook te ringen. 



Iedere vogel die bemonsterd wordt moet voorzien worden van een VT-ring. De WUR heeft de ringen 

vergoed die nodig zijn voor dit project. 

Uitgaven 
Een belangrijke kostenpost wordt gevormd door de uitgaven bij het Vogelringstation, dit betreft de 

aanschaf van ringen en netten. Ringen en mistnetten mogen op naam van gecertificeerde ringers 

door het VRS alleen bij het Vogeltrekstation aangeschaft worden. Kleurringen en klapvallen mogen 

ook bij andere aanbieders aangeschaft worden. 

In 2021 is voor € 1.778,75 uitgegeven aan ringen, vangmiddelen en materiaal. Een aanzienlijk deel 

van deze kosten is gefactureerd aan organisaties en ringers die gebruik maken van de door ons 

aangeschafte ringen voor gezamenlijke projecten.  

In 2021 is € 114 uitgeven aan kosten voor bankieren en € 96,67 aan kosten voor ICT. 

Bij de post Diversen staat een post van € 372,68 aan inkomsten en uitgaven, dit betreft een foutieve 

storting door een collega VRS dat is gecorrigeerd door dit bedrag direct terug te storten. 

Nieuwe Penningmeester VRS de Haar 
Dit is het laatste jaarverslag van de hand van penningmeester Maurice Willemsen. Per 7 februari 

2022 is Peter Siebelink de penningmeester van Stichting VRS de Haar. 
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