
Voorstel commissie juridische zaken – aaisykjen  

aan hoofdbestuur BFVW en ALV BFVW 

Bijeenkomst d.d. 3 februari 2016 

 

Alle aanwezigen hebben hun standpunten over diverse scenario’s kenbaar gemaakt. Hoewel er enig verschil 
van inzicht is, heeft een ruime meerderheid zijn voorkeur uitgesproken voor onderstaande optie.   

De argumentatie wordt gezocht in een benadering die zo dicht mogelijk bij het ‘oude aaisykjen’ ligt zonder 
dat er eieren geraapt worden.  

Voorstel: 

Starten met de nazorg na eerste Friese ei, eerste gemeente eieren, eerste jeugdei en eerste ei 
vogelwacht. 
 
Prijzen: 

- Eerste ei van Fryslân, Commissaris van de Koning gaat het veld in. Beschikbaar stellen sulveren 
ljip, oorkonde en vindersloon.  

- Eerste ei van iedere gemeente, Burgemeester gaat het veld in. Beschikbaar stellen van oorkonde 
en vindersloon. 

- Eerste jeugdei van Fryslân, Gedeputeerde gaat het veld in. Beschikbaar stellen van sulveren 
polske. 

- Iedere vogelwacht kan binnen de eigen wachtgrenzen het eerste ei van de wacht hanteren. 
 
Omstandigheden:  
 

- Er is sprake van het vrije veld tot maximaal 14 dagen na eerste ei van Fryslân. 
- De BFVW kan besluiten eerder te stoppen i.v.m. massale eileg of anderzijds als de situatie 

(bijvoorbeeld agrarische werkzaamheden) daarom vragen.  
 
Protocol/regelgeving: 

- Alle meldingen van eerste eieren verlopen via de BFVW (M. Hoekstra, 06-45221590). 
- Het vaststellen van de versheid en toekenning van een eerste ei verloopt altijd via de BFVW. 
- Geen ceremoniële zaken ter plaatse bij het nest. In overleg met de betrokkenen wordt dit 

geregeld. 
- Er kan geen eerste ei geclaimd worden op een reeds eerder gevonden nest.  
- Verder zijn alle andere regels van toepassing die op pagina 31 van het jaarverslag 2015 staan.  
- Het SMS systeem is niet van toepassing. Alle vogelwachters worden verzocht alle vondsten te 

registreren (rechtstreeks via de app of achteraf via de computer).  
- De bescherming dienen we met elkaar ter hand te nemen. Geen markeringen in het veld. Gaat de 

boer werkzaamheden in het land uitvoeren dan dient de bescherming in overleg met elkaar 
uiteraard wel uitgevoerd te worden.  

- Na de zoekperiode zijn de vogelwachten en haar vrijwilligers gebonden aan de regelgeving zoals 
deze voorheen gold voor de nazorg (eigen wachtgebied en eigen rayons) 

- De eierzoekkaart/nazorgpas wordt gehandhaafd.  
- De kosten voor een kaart/pas is een punt van discussie. Voorstel HB ter vergadering. 

 
De commissie stelt voor om bovenstaande ter goedkeuring voor te leggen op de ALV van 4 maart a.s.  
Tevens doet de commissie een beroep op het HB om eventuele vervolgacties (gesprek met provincie en of 
burgemeesters en boerenorganisaties) te initiëren.  
De commissie merkt tevens op dat bovenstaande situatie een tijdelijk karakter heeft en uitsluitend van 
toepassing is voor het seizoen 2016! 
 


