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EERSTE EI ZUID HOLLAND. 

Het eerste kievitsei van Zuid Holland is gevonden 

bij boer Frank Luijben in Aarlanderveen. Gerda 

van der Ham vond het op 8 maart. En op 25 maart 

is het eerste grutto ei van Zuid Holland gevonden. 

In Midden Delfland. 

 

Het weidevogelseizoen is in volle gang. 

De startavond is al geweest en ook zijn er een 

aantal vrijwilligers meegegaan met de grutto 

excursie van IVN Alphen aan den Rijn. Nu is het 

tijd voor de weidevogelcafé’s. Eerst een 

onderwerp behandelen en daarna gezellig 

bijpraten over alles wat je in het veld meemaakt 

of tegenkomt. 

 

WEIDEVOGELCAFE. 

Het eerste weidevogelcafé is op 4 april 2019. Op 

4 april willen we bij Jaap Verduijn aan de 

Achtermiddenweg 3 te Aarlanderveen  een 

digitale avond organiseren. Hoe voer je gegevens 

in op je mobiel of thuis achter de pc. Waar zijn je 

gegevens gebleven als je ze terug wil vinden en 

misschien zijn er nog meer dingen waar je tegen 

aan loopt als je wil invoeren. Jaap zorgt deze 

avond voor stroom, koffie en thee. Willen jullie 

deze avond je tablet en/of mobiel meenemen 

zodat wat je hoort ook gelijk in de praktijk 

gebracht kan worden. Er is geen wifi aanwezig 

maar dat is geen reden om thuis te blijven. We 

gebruiken een portable wifi hotspot. Wie dit wil 

gebruiken, vragen we om even eerder te komen 

om dat op je 

eigen mobiel/tablet in te stellen. Marleen van der 

Lee zal deze avond begeleiden. Mocht je vooraf 

al vragen hebben, laat het ons weten. We 

beginnen om 20.00 uur . De route 

https://goo.gl/maps/T1C6qiDazMM2. 

 

 

 

 

 

 

APP GROEP. 

Op de startavond hebben we het er al even over 

gehad. Stuur elkaar snel een foto van 

bijvoorbeeld een bijzonder ei of als er een 

predator actief is. Een klein berichtje over iets 

wat je in het veld tegenkomt.. zodat anderen 

daarop kunnen reageren. We willen dat wel gaan 

opzetten maar daarvoor hebben we je mobiele 

gegevens nodig. Er zal dan een groep aangemaakt 

worden met een aantal beheerders. Liefst willen 

we een beheerder uit elk werkgebied van het 

collectief Rijn & Gouwe Wiericke ( dus uit de 

Wetering, Lange Ruige Weide, de Parmey en 

Weide & Waterpracht)  zodat als er vragen zijn, 

dat de beheerder van het werkgebied even kan 

reageren. Geef je op bij een van ons als je denkt.. 

dat lijkt mij wel wat. Wil je in deze groep van alle 

vrijwilligers, kan je aan Fien je mobiele nummer 

en naam sturen. Dan wordt de app groep 

binnenkort aangemaakt.    fverbij@gmail.com  is 

het mailadres. Omdat we je mobiele gegevens 

nodig hebben, komt de wet privacy om de hoek 

kijken. Die willen we via deze nieuwsbrief 

kenbaar maken. 
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Mei 2018 

Privacyverklaring Vereniging Agrarisch Natuur 

& Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke  

 

Ten behoeve van het uitvoeren van agrarisch 

natuur en landschapsbeheer verzamelt de 

coördinator of het bestuur of de werkgroep 

Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke 

persoonsgegevens over u  via, persoonlijk 

contact, of mail.  Wij vinden het van belang dat er 

zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt 

omgegaan en we houden ons aan de 

privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe 

wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit 

precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw 

rechten zijn. Wijzigingen in ons privacybeleid 

worden hier bijgewerkt. Controleer daarom 

regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit 

privacybeleid steeds goed door te lezen. 

http://rijnengouwewiericke.nl.server50.firstfind.nl

/rijnengouwewiericke.nl/privacyverklaring/ 

 

Uw persoonsgegevens verzamelen  

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u 

• vrijwilliger bent bij de vereniging 

 Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer 

 Rijn & Gouwe Wiericke   

• heeft aangegeven interesse te hebben om 

 vrijwilliger te worden binnen 

 bovengenoemde vereniging  

• taken uitvoert t.b.v. het beheer. Deze 

 gegevens zijn altijd afgestemd op het 

 aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij 

 niet meer gegevens verzamelen dan die 

 wij nodig hebben om dit doel te 

realiseren.  

Wij verzamelen, indien van toepassing, de 

volgende gegevens over u:  

• NAW gegevens, 

• contactpersoon   

• telefoonnummers 

• emailadres 

• KvK/BSN nummer  

• Bankrekeningnummer 

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt 

om:  
• te kunnen sturen en ondersteunen op het 

 agrarisch natuurbeheer  

• onze nieuwsbrief te kunnen toesturen 

• uw evt. deelname aan projecten mogelijk 

 te maken  

• een arbeidscontract of een overeenkomst 

van opdracht af te sluiten 

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer 

dan noodzakelijk of zolang wettelijk verplicht.  

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de 

pagina’s van een websites wordt meegestuurd en 

door de browser op uw computer, tablet of 

mobiele telefoon wordt opgeslagen. ANL Rijn & 

Gouwe Wiericke gebruikt cookies om u meer 

service te bieden bij het bezoeken van onze 

websites, die daardoor makkelijker worden in 

gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat 

u ingelogd kan blijven op een website of dat uw 

voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, 

worden onthouden. We kunnen dankzij cookies 

zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - 

door bezoekers worden bekeken.  

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u 

eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet 

nodig indien en voor zover het technisch 

noodzakelijke (functionele) cookies en 

analytische cookies betreft, in de zin van de 

toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 

Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer 

intrekken, door uw internetinstellingen te 

wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en 

uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 

u vinden in de Help-functie van uw browser. 
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Derden  

Vereniging Agrarisch Natuur & 

Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke zal 

uw persoonsgegevens niet aan derden 

verstrekken. We verstrekken uw 

persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze 

nodig hebben om de afgesproken diensten te 

kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met 

die derden in een verwerkersovereenkomst af dat 

ze uw gegevens even goed dienen te beschermen 

als wij en dat zij zich zullen houden aan de 

privacywetgeving. In sommige gevallen is  ANL 

Rijn & Gouwe Wiericke wettelijk verplicht om uw 

persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld 

aan toezichthoudende autoriteiten.  

 

Uw rechten als gebruiker  

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt 

u bij  de vereniging Agrarisch Natuur & 

Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke:  

• de persoonsgegevens die zijn verwerkt, 

opvragen en inzien;  

• de persoonsgegevens laten verbeteren of 

verwijderen;  

• verzoeken om de verwerking van 

persoonsgegevens te beperken;  

• bezwaar maken tegen het verwerken van 

de persoonsgegevens;  

• een kopie van de persoonsgegevens 

opvragen en onder voorwaarden naar een derde 

laten doorsturen;  

• de toestemming die u eerder gaf om uw 

gegevens te verwerken, intrekken;  

• bezwaar maken tegen het geautomatiseerd 

verwerken van uw persoonsgegevens.  

 

Indien de vereniging Agrarisch Natuur & 

Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke uw 

persoonsgegevens verwerkt op basis van uw 

toestemming, dan kunt u deze toestemming te 

allen tijde weer intrekken. Als u van een van de 

bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt 

u ons dat laten weten door contact op te nemen 

met het secretariaat: 

info@rijnengouwewiericke.nl. Uw verzoek 

verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een 

eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één 

maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we 

dat uiterlijk binnen drie maanden.   

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u 

vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft 

over de verwerking van uw persoonsgegevens, 

dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt 

ook een klacht indienen bij:  

Autoriteit Persoonsgegevens  

Bezuidenhoutseweg 30  

2594 AV Den Haag  

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Beveiliging en melden datalek   

Vereniging Agrarisch Natuur & 

Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke doet 

er alles aan om uw persoonsgegevens in 

overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw 

persoonsgegevens beveiligen we door passende 

technische en organisatorische maatregelen te 

nemen, zoals daar waar mogelijk door encryptie 

toe te passen, door passwords te gebruiken en 

door medewerkers beperkt toegang te geven tot 

die gegevens en in contracten een bepaling over 

vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een 

datalek doen wij hiervan melding bij de 

toezichthoudende autoriteit. Als de situatie 

daarom vraagt, melden we dit ook bij u. 

 

 

Links naar andere websites  

De website kan links naar andere websites 

bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van 

toepassing op de websites van de Vereniging 

Agrarisch Natuur & Landschapsbeheer Rijn & 

Gouwe Wiericke. Andere websites kunnen hun 

eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging 

raadt u aan om voor het gebruik van andere 

websites altijd de betreffende privacyverklaring 

van die websites te raadplegen.  
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WAT KOMT ER NOG AAN. 

-April 2019 Monitoren.   

Met een groep bij de Tempel in Reeuwijk 

en ook digitaal invoeren. info volgt. 

-Mei 2019 Monitoren.  

Met een groep bij de Tempel in Reeuwijk 

en ook digitaal invoeren. info volgt. 

-21 mei 2019 Weidevogelcafé. 

Bij Kees Vroege aan het Westeinde 79, 

3465 JA Driebruggen. Onderwerp: digitaal 

invoeren en hoe is het gegaan? Aanvang 

20.00 uur. Marleen v.d. Lee zal dit 

begeleiden. 

-10 juni 2019: excursie Markerwadden.  

Is al veel over gemaild en de excursie is al 

vol. Wil je mee? Dan kom je op de 

reservelijst. Kosten pp 20,00  opgeven bij 

f.verbij@planet.nl 

-16 oktober 2019 Slotavond seizoen.  

Napraten over het seizoen 2019. 

 

Er is nog ruimte voor een onderwerp welke 

in een weidevogelcafé behandeld kan 

worden.  

De opzet van een weidevogelcafé is om 

over een onderwerp te praten  en daarna een 

samenzijn om samen door te praten over je 

ervaringen van dit seizoen.. dus wie nog 

een leuk onderwerp weet? 

 

IN DE PLANNING. 

-Bezoek aan zwarte sterns.  

-Avondwandeling.  

-Excursie in het najaar.  

 

HTTP://NESTKASTLIVE.NL/PLASDRAS 

Bij een van de leden van het collectief Rijn 

& Gouwe Wiericke is een plas dras pomp 

geplaatst. Er draait een live stream  mee en 

leuk om te kijken welke (weide) vogels er 

op de dag en in de nacht aanwezig zijn (de 

camera draait bij voldoende zonuren). 

 

LEER JE GROEN. 

Er is sinds 1 maart een online module 

Weidevogels. Deze is te vinden op het 

platform “leer je groen” Als vrijwilliger kun 

je kosteloos e-learnings volgen over 

verschillende thema’s. aanmelden kan via 

https://www.zelfdoeninerfgoedengroen.nl/a

genda-en-cursussen/2019/maart/online-

leren-met-leer-je-groen/ even jezelf 

inschrijven met daarbij de vermelding dat je 

de online cursus wil volgen namens de 

“boerenlandvogels Rijn & Gouwe 

Wiericke” dan krijg je je inloggegevens 

 

 
FV26-3-19 
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