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De financiering blijft, ondanks donaties gericht op specifieke projecten, al jaren achter bij de
kosten van het werk dat Huismus Bescherming Nederland Stichting Witte Mus voor huismussen doet.
Tot op heden wordt dat bijgepast door het bestuur van de stichting, maar een ontwikkeling naar
een andere situatie is al langere tijd noodzakelijk. Daarom is in 2018 een aantal initiatieven
uitgewerkt, waarmee via verkoop van artikelen fondsen verworven kunnen worden.
Zo is er een huismussen agenda ontwikkeld, zijn er BBQ-schorten ontworpen en gesampled, zijn
prototypen van de mussenbroedkast Toobie's Place gemaakt, doorontwikkeld en te koop
aangeboden en zijn er kerstmus-kaarten vorm gegeven. ( "MussenSpul" )
Om toch het werk te kunnen doen, zoals dat in het meerjarenplan beschreven is, krijgt de stichting
materiaal in bruikleen van particulieren. Dat vertegenwoordigt inmiddels een behoorlijke waarde
en is een belangrijke bron van 'kapitaal' geworden, vandaar dat dat dit jaar in het financieel
verslag vermeld is als opmerking ter zijde. Ook worden donaties in natura gedaan. Meestal is dit
voedsel voor de lokale populatie huismussen. De eerste levensbehoefte, naast schoon water.
De broedtijd van huismussen is nog altijd een probleem dat maar niet opgelost wordt. Al jaren is
duidelijk dat de “Natuurkalender” een broed-datum voor huismussen heeft geprikt die feitelijk zeer
willekeurig is, en op zijn best correct is waar het de datum van aanvang ei-leg betreft.
Ook dit jaar is er door Huismus Bescherming weer een poging ondernomen hier in verandering te
brengen. Dit keer door mensen in januari op te roepen nestbouw door huismussen te melden
(citizen science).
Zoals er voor meerdere soorten is bepaald dat het broedseizoen aanvangt wanneer er drie
incidenten op verschillende locaties door het land gemeld zijn, zo is aangenomen dat datzelfde
voor huismussen zou gelden.
Halverwege januari waren er drie meldingen binnen van nestbouw door huismussen, op drie
verschillende locaties. Dit feit werd door gegeven aan De Vereniging Brede Stroomversnelling,
waar Huismus Bescherming Nederland 'deel' van uitmaakte, via het overlegorgaan ( “Kennistafel
Natuurinclusief” ).
De reactie van 'Stroomversnelling' was teleurstellend maar niet meer verrassend; De Vereniging
Brede Stroomversnelling negeerde de vaststelling van aanvang broedseizoen van huismussen
compleet, met de opmerking dat ter plaatse bepaald zou worden of er zich een broedgeval
voordeed. Het protocol daarvoor was nog niet geschreven en ook niet in de bekende richtlijnen,
zoals Kennisdocument Huismus van BIJ12, terug te vinden. Ook bleek er niets van dien aard in de,
door de Vereninging geschreven, Gedragscode NatuurInclusief te zijn opgenomen. Niet als
standaard maatregel voordat er daken afgesloten werden, en niet als protocol in bijzondere
situaties.
In 2018 zijn wederom meerdere handhavingsverzoeken door Huismus Bescherming Nederland
gedaan. Bij provincies, daar deze sinds 2017 in de meeste gevallen bevoegd gezag zijn. De
overtreders waren in alle gevallen opnieuw de wooncorporaties. In een enkel geval was alles
vanuit de provincie uitstekend geregeld, maar werd de ontheffing door de wooncorporatie niet
gerespecteerd toen het op de uitvoering van de voorwaarden bij de ontheffing aan kwam.
Met name -uiteraard zou je haast zeggen- waar het het vervangend essentieel functioneel
leefgebied van de Huismus betreft.
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Begin 2018 zijn de statuten van de stichting aangepast toen bleek dat De Vereniging Brede
Stroomversnelling niet bereid was bepaalde zaken in de Gedragscode op te nemen die voor de
Staat van Instandhouding van huismussen van essentieel belang zijn. Een rechtsgang werd
verwacht. Om ontvankelijk te zijn moest in de statuten opgenomen worden dat ook het juridisch
traject aangewend kan worden om het doel van de stichting te bereiken; het beschermen van de
Huismus en haar habitat.
Het notariskantoor was zeer bereid ons middels een gereduceerd tarief tegemoet te komen,
waarvoor onze welgemeende dank aan Klein Binnenkade notarissen (KB notarissen).
Inderdaad bleek het noodzakelijk te zijn dat er beroep tegen de goedkeuring van de
Gedragscode Natuurinclusief Renoveren voor Projecten met NOM-keur werd ingesteld om de
Staat van Instandhouding van de Huismus te kunnen (laten) waarborgen, door de essentiële
functionele leefomgeving van de Huismus ook mee te nemen in deze Gedragscode.
De VerenigingBredeStroomversnelling vond het zelf niet nodig (het was vaak ter tafel ingebracht
door Huismus Bescherming, maar er werd niets mee gedaan, de mond werd zelfs gesnoerd en
uiteindelijk werd Huismus Bescherming zelfs compleet van de overlegtafel geweerd), de minister
vond het ook allemaal prima (maar die was nog maar net een paar weken minister toen ze dit
dossier voor haar neus kreeg), en later bleek de meervoudige kamer ook geen bedreiging te zien
voor de (toch al slechte) staat van instandhouding van de Huismus.
De uitspraak kwam enkele weken voor de jaarwisseling.
Huismus Bescherming Nederland is op de valreep van 2018 gaan voorbereiden om in hoger
beroep te gaan. Dit is doorgezet.
Want hoewel wooncorporaties niet mee gesproken hebben aan de overlegtafel NatuurInclusief
die de Gedragscode heeft opgesteld, hebben de woco's als leden van de Vereniging Brede
Stroomversnelling een hele dikke vinger in de pap en zijn het juist de wooncorporaties die het
meeste belang hebben bij deze gedragscode. Deze Gedragscode “NatuurInclusief” namelijk,
waarin het tuin-groen gerooid en platgewalst mag worden omdat er in de Gedragscode niets
geregeld is ter bescherming van het groen dat huismussen als leefgebied in gebruik hebben en
nodig hebben om te kunnen overleven.
Slotnoot
Wooncorporaties bepalen, samen met lokale gemeenteraden, voor een groot deel welke kansen
de urbaan levende huismussen krijgen. Daarmee hebben zij de regie over het al dan niet
doorzetten van de achteruitgang van de aantallen huismussen.
Dat besef hebben individuele gemeenteraadsleden lang niet altijd, wanneer ze in gesprek gaan
met de lokale wooncorporaties over de prestatie-verplichtingen.
En als deze, algemeen belang dienende, grotendeels vrijwillig werkende, individuele raadsleden
het zich wel realiseren blijken hun handen gebonden te zijn doordat wooncorporaties zich tot hun
kerntaak moeten bepreken. Daaronder valt niet “het voorkomen van nadelige invloeden aan de
staat van instandhouding van de Huismus”, oftewel; het met rust laten van tuingroen waar
huismussen leven.
Tijd dus dat onze Nederlandse regering gaat inzien dat er belangrijke nadelen, jegens bij wet
beschermde urbane natuur, kleven aan de opgelegde verplichting jegens wooncorporaties zich
tot de kerntaak te beperken.
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Balans

2018

2017

Inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenwerving
Inkomsten uit donaties
Geoormerkt couveuse donaties
Geoormerkt groen en doen geld
Overige inkomsten
Totale inkomsten

€
€
€
€
€

2.957,95
819,07
36,00

€
€
€
€
€

4.463,37
2.929,27
645,35

€

3.813,02

€

7.392,64

€

3.813,02

€

4.432,27

Bestedingen
Uitgaven tbv projecten Huismus
Bescherming Nederland
Kosten beheer en administratie
Besteed aan doelstelling
Cursus Huismus (groen en doen subsidie)
Toevoeging aan reserves
Onttrekking aan reserves
Totale kosten/bestedingen

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€

3.813,02

2.905,32
55,05

€

7.392,64

Staat van Baten en Lasten
Activa

€

€

Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€

€

€
€
€
€

€
€
€
€

55,05
55,05

€

€

55,05

€
€
€

€
€
€

55,05

Totale activa

Passiva
Reserves en fondsen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

Besteed aan het doel

100%

100%

Materialen om-niet in bruikleen gegeven aan de stichting zijn begroot op € 20.000, bestaande uit onder meer
een Optris warmtebeeld camera -voor slaapplaatsonderzoek-, een laptop, wildlife-camera's, een Canon 5D
markII met objectieven, een kleine slowmotion-camera, een aantal harddisks voor opnamen van
huismussen in het kader van de projecten H.O.P. (HuismusOnderDePannen, nestcamera-onderzoek) en H.I.N.
(HuismusInDeNesten, geschikte broedruimten), plus een aantal houtbewerkingmachines.

Ondertekening: Amsterdam, Andijk, 02 juni 2019

E.F. Karman
Voorzitter

F.T. Van der Veek
Secretaris / penningmeester
C.H.A.Keyer
Algemeen Bestuurslid
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