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Wat vonden jullie van
de Landelijke Dag?
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Interessante lezingen, mensen ontmoeten, de infomarkt, mooie pauzefilm,
leuke quiz en goede variatie in programmaonderdelen. Een greep uit veel
genoemde hoogtepunten van de bezoekers van de Landelijke Dag. Gemiddeld
geven de bezoekers de Landelijke Dag 2015 een 8+. Daar zijn we trots op.
Zelf kijken we ook weer met veel plezier
terug op een gezellig drukke dag vol inspirerende verhalen van enthousiaste vogelaars en onderzoekers. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd hoe bezoekers de
Landelijke Dag hebben ervaren. Daarom
vragen we bezoekers ieder jaar om na afloop
een enquête in te vullen. Met de feedback
houden we zo veel mogelijk rekening. Hier
een samenvatting van de enquêteresultaten.
Mooie opkomst
Zoals ieder jaar viel de Landelijke Dag
weer op de laatste zaterdag van november.
Vogelaars uit heel Nederland vonden hun
weg naar het congresgebouw de Reehorst in
Ede. Een deel kwam met de trein (36% van
de ondervraagden), het gros met de auto
(61%) en de rest lopend of op de fiets.
Dit jaar was de opkomst iets lager dan
vorig jaar. Dit werd echter, door zowel
bezoekers als standhouders, niet als negatief ervaren. Met circa 1800 bezoekers was
er meer ruimte en rust om bij te praten.
Overigens gaven bezoekers ook aan dat het
nog steeds erg druk was op de momenten
dat lezingzalen leegstroomden en iedereen
zich op de infomarkt begaf. We zullen volgend jaar op de plattegronden duidelijker
aangeven waar zitplaatsen zijn.
Jaarlijkse traditie
Ongeveer twee derde van de bezoekers
komt (bijna) ieder jaar naar de Landelijke
Dag. Dit jaar kwam 20% voor het eerst,
vooral vanwege het programma van de
Jaarrond Tuintelling. Tevens een mooie
manier om ook kennis te maken met Sovon
en vogelonderzoek.
Doolhof, maar het went
De meeste mensen vinden de Reehorst een
prima locatie, ondanks dat het vaak zoeken
is naar de juiste weg.
Pluspunten zijn de centrale ligging in
Nederland, de goede bereikbaarheid met
OV en de mooie, ruime zalen en foyers.
Bovendien is alles onder één dak en zijn de
faciliteiten prima op orde.
Maar het gebouw blijft een doolhof,
ondanks de inzet van meer dan 30 wegwijzerbordjes, de plattegrond in het programmaboekje en de aanwezigheid van
gastvrouwen/heren. Enkele bezoekers sug-

gereerden terug te keren naar Nijmegen (de
Vereniging of de Universiteit), maar dat is
lastig vanwege de omvang van het evenement. Van andere genoemde, interessante
locaties zijn de prijzen beduidend hoger
dan die van de Reehorst. En gelukkig geven
meerdere bezoekers aan dat ze langzaam
beginnen te wennen aan het doolhof. “Af en
toe zoeken, maar dat heeft ook zijn charme
door onverwachte ontmoetingen.”
We kiezen er ook bewust voor om boeken,
reizen, optiek en vogelorganisaties zoveel
mogelijk op dezelfde plek in te delen, zodat
vaste bezoekers steeds beter de weg weten.
Suggesties voor een betere plattegrond zijn
natuurlijk altijd welkom!
Novum: entree betalen
We vroegen voor het eerst een toegangsprijs. Dit was even wennen, ook voor ons,
omdat het evenement altijd gratis was en
we de dag bovendien zien als bedankje voor
alle waarnemers. De reacties zijn echter
overwegend positief: 69% van de bezoekers geeft aan dat het programma de prijs
gewoon waard is en dat het heel normaal
is om daar iets voor te betalen. Zo’n 26%
vindt het jammer, maar acceptabel door de
korting voor waarnemers en de voordelen
die we aanbieden (loterij, korting trein).
Slechts 5% van de respondenten vindt een
entreeprijs niet billijk naar de waarnemers
toe.

Gezellige drukte in
de lezingzalen
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De toegangsprijs wordt deze zomer opnieuw
besproken in de Ledenraad. Overigens kwamen er ook goede suggesties voorbij, zoals
gratis entree voor studenten. Het is erg fijn
om te merken hoeveel mensen meedenken,
dank daarvoor!
Kosten
We kregen van meerdere mensen het verzoek om meer inzicht te geven in de kosten. Voor alle duidelijkheid: Sovon maakt
bepaald geen winst op de Landelijke Dag.
De afgelopen jaren moesten we steeds meer
bijleggen. Zodoende ontstond het idee om
een financiële bijdrage te vragen aan bezoekers.
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De directe kosten van de Landelijke Dag
komen neer op circa 32.000 euro. Dat omvat
de huur van alle zalen en foyers, personeelskosten Reehorst, reiskosten, drukwerk,
buitenlandse spreker en materiaalkosten.
Partners (dit jaar Vogelbescherming, NOU,
Jaarrond Tuintelling) nemen 30% voor hun
rekening, de entree dekt eveneens 30%.
Standhouders, hoofdsponsor Meopta en
andere sponsoren dragen samen 40% bij.
Personeelskosten van Sovon-medewerkers
(inclusief de voorbereiding) zijn voor rekening van Sovon.
Dure koffie
Sommige mensen gaven aan graag
een gratis kopje koffie te willen ter compensatie van de
entreeprijs. Dat zou natuurlijk heel sympathiek zijn,
maar daarmee verliezen
we bijna de helft van de
benodigde inkomsten
via de entreeheffing.
Want nee, koffie is ook
voor ons helaas niet
gratis. De hoge prijs
van de catering wordt
overigens vaker als
minpuntje benoemd.
Enkele bezoekers gaven
ook aan de kosten voor
parkeren hoog te vinden
(3,50 voor de hele dag). In
beide gevallen zijn wij afhankelijk van de Reehorst. Zij rekenen
normaal zelfs nog een hogere prijs
voor koffie en parkeren, maar omdat wij
een non-profitorganisatie zijn, geven ze een
fikse korting. Gratis parkeren kan overigens
buiten de parkeerplaats van de Reehorst,
bijvoorbeeld bij het station.

Programma
“Dit jaar waren alle lezingen die ik heb
bijgewoond niet alleen inhoudelijk, maar
ook wat presentatie betreft van een uitzonderlijk hoog niveau”, liet een bezoeker
weten. Een breed gedeelde mening. Dat een
enkele lezing toch wat tegenvalt, kunnen
we natuurlijk niet voorkomen, ondanks alle
tips voor een goede presentatie. Door de
samenvattingen (indien beschikbaar) op
de website te plaatsen, kunnen bezoekers
vooraf kiezen waar ze naartoe gaan.
Het was niet altijd mogelijk om alle
gewenste lezingen bij te wonen. Er zijn
inmiddels zo veel bezoekers dat zelfs de
grote zaal van de Reehorst te klein blijkt
voor een bijzonder populaire lezing. Het
gebruik van parallelle zalen heeft voordelen
maar levert soms ook keuzestress: zo veel
verhalen die je zou willen bijwonen!
Bij komende edities willen we meer
lucht in het programma brengen, bijvoorbeeld door minder lezingen achter elkaar
te plannen of meer tijd te reserveren om te
wisselen. Ook zullen we de mogelijkheden
bekijken om andere typen presentaties te
programmeren, zoals films en flitspresentaties.
Klankbord
De Landelijke Dag is natuurlijk het moment
bij uitstek om waarnemers te vragen mee te
denken over vogels tellen. Tijdens de grote
pauze hebben we daarom met een klein
groepje gepraat over nieuwe ontwikkelingen, zoals mobiele invoer en terugkoppeling
van resultaten. Zeven vrijwilligers voorzagen zo de nieuwe manier van het terugkoppelen van persoonlijke resultaten op
portal.sovon.nl van commentaar. Ze brachten ook een paar goede, nieuwe ideeën in
waar we verder mee aan de slag gaan. We
zijn van plan om regelmatig bij te blijven
praten met waarnemers via een vaste klankbordgroep.
Bedankt!
Bij deze willen we natuurlijk iedereen
bedanken voor alle tips en suggesties.
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Dirk van der Wal van hoofdsponsor
Meopta overhandigt de prachtige
MeoPro 8x42 HD aan de gelukkige
winnares, mw. Kommer uit Den Haag.

