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Vrtjwilligers gezocht die steenuilen
VAN ONZE VERSLAGGEVER

ScHAGEN - De steenuil heeft het
zwaar in Noord-Holland. Op nog
maar een beperkt aantal boeren-
erven broeden ze. Een actieve
groep vrijwilligers heeft door het
geven van advies en het plaacen
van nestkasren de steenuil kun-
nen behouden voor Noord-Hoi-
land. De Steenuilenwerkgroep
zoekt nu nieuwe medewerkers,

De steenuil is de kleinste uil in
de Benelux. Het is een gedron-
gen uiltje van ongeveer 2t tot 23
cm. De steenuil heeft een platte
kop met felle gele ogen, en heeft
aan de bovenkant bruine veren
met lichte vlekken. Bloemrijke
weilanden zijn een echr muizen-
en regenrvormparadijs, daar
vindt de steenuil veei voedsel.

,,Wie ooit van dichtbij een

steenuil heeft gezien, is voor zijn
leven verkocht. Mensen die dit
niet geloven moeten de proef op
de som maar eens nemen."

..Ga naar een boerderij en pro-
beer het uit. Helaas zal al snel
blijken dar dir makkeliiker is ge-
zegd dan gedaan. Het gaat name-
lijk niet zo goed met deze kleine
ui1", vertelien Lidy Zeinsrra en
Peter MoI van landschap Noord-

Holland.
Dertig jaar geleden was hij nog

op veel boerderijen in Nederland
te vinden. Dat is echter voorbij.
De steenuil is een zeldzame vo-
gel geworden die hoog op de Ro-
de Lijst van bedreigde vogelsoor-
ten prijkt.

In zooT ztjn er in Noord-Ho1-
land niet meer dan 67 broedpa-
ren geteld. Hoe heeft het zover

LetseEschade expert fter* §s waa rsch r*wt:

DE HAUKEs - Bestuurders van verenigingen en stichtingen
die werken met vrijwilligers kunnen hoofdelijk aanspra-
kelijk worden gesteld als er iets met deze vrijwilligers ge-
beurt. Dat stelt Marco Muis van Relet Belangenbeharti-
ging. Muis is expert op letselschadegebied.

OO

risico op claims

Veel verenigingen zijn voor die
aansprakelijkheid helemaal niet,
of niet voldoende verzekerd.
Muis:,,Datkan in extreme geval-
len betekenen dat je als bestuur-
der je huis moet verkopen."
Muis trekt deze conclusie naar
aanleiding van een vonnis van
het Gerechtshof in Arnhem. De
zaak betrof een vrijwilligster van
een dierenasiel die gewond raak-
te tijdens het uitoefenen van
haar vrijwilligerstaak.

Muis: ,,Zij werd daarbij door
de civiele rechter als werkneem-
ster aangemerkt. En daardoor
komt zo'n voorval in een heel an-
der juridisch daglicht te staan,
want als werkgever zijn de ver-
antwoordelijkheden zwaarder
De clubbestuurders moeten op
zo'n moment kunnen aantonen

Fokwaarden
scHAGEN - Onderzoek naar de
stabiliteit van exterieurfokwaar-
den toont aan dat de eerste offi-

dat zij alles in het werk hebben
gesteld om een veilige situatie te
creëren. nij een bedrijf wordt
toezicht gehouden op veilig-
heidsregels, bij een club is hier
geen sprake van. Verenigingen
en stichtingen zijn zelfs, enkele
jaren na deze uitspraak, vaak
zonder dat zij het weren nier
voor de risico's verzekerd. Ik
raad aan na te kijken of de aan-
sprakelijkheidsverzekering dit
risico dekt."

Zelf heeft Muis het bij de assu-
rantietussenpersoon van judo-
vereniging Asahisan in Hippoly-
tushoef aangekaart. Deze club is
via de judobond verzekerd.
Muis: ,,Maar die aansprakelijk-
heidsverzekering voorziet niet
in werkgeversrisico's. Alleen de
directe medewerkers van de

bond zijn daarvoor verzekerd.
De tussenpersoon van de bond
heeft aangegeven dat ik gelijk
heb. Hij is bezig om de schade in
te dekken. Ik heb de vraag ook bij
een andere verzekeringsagent
neergelegd. Die kwam eveneens
tot de conclusie dat dit risico
door veel verenigingen niet mee-
verzekerd is."

Miljoen
De uitspraak van enkelejaren ge-
leden kan grote gevolgen hebben
voor de vele bestuurders. Muis:
,,Stel dat iemand tijdens het
klussen voor de club een dwars-
laesie oploopt. De schade kan in
dat geval oplopen tot een mil-
joen euro. "

In evenementenverzekerin-
gen, is de aansprakelijkheid van
vrijwilligers vaak wel gedekt.
Muis veronderstelt dat met een
geringe aanpassing de aanspra-
kelijkheidsverzekeringen voor
verenigingen en stichtingen is te
wij zigen.,,De risico's zijn tij dens
vrijwilligerswerk ook vaak klei-
ner dan in het bedrijfsleven."

scHAcEN - Het weer op Bevrijdingsdal
in de regio werd met kinderspelen er
het land 63 jaar geleden bevrijd werd

Te weinig geld voor hartchil
VAN ONZE VERSLAGGEVER

NooRDKoP - Het Medisch Cen-
Hans Kedzierski, voorzitter
de raad van bestuur van

gedachte is dat de prijzen daar-
door omlaag gaan.
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