Van het bestuur
Op 18 oktober heeft er een zeer goed bezochte (circa 70 leden) Algemene ledenvergadering plaatsgevonden in Ter Kleef. Met onder meer veel nieuwe enthousiaste
leden en een boeiende spreker. Fred Koning toonde in vogelvlucht zijn resultaten
van tientallen jaren onderzoek in de Amsterdamse Waterleidingduinen naar roofvogels, prooidieren en Bosuilen in het bijzonder. We hadden daar wel een hele avond
naar kunnen luisteren. Een bijzonder onderzoek, waarin hij duidelijk, door zijn
jarenlange fanatieke inzet, ecologische relaties kon leggen tussen vestiging en het
verdwijnen van bepaalde (roofvogel)soorten in de duinen.
Op de ALV heeft penningmeester Bert Kostermans inzicht gegeven in de financiële
stand van zaken van de vereniging en de begroting van 2018. Om inkomsten en
uitgaven weer in balans te krijgen hebben de leden ingestemd met een verhoging
van het lidmaatschap voor volwassenen naar € 17,50 per jaar. Voor huisgenoot
leden wordt het tarief € 7,50, voor jeugdleden wijzigt het niet. Verder heeft de
Natuurbeschermingscommissie inzicht gegeven in lopende en afgeronde zaken,
elders in deze editie wordt dat uitgebreid toegelicht. Goed om te melden is dat ook
de promotiekraam weer in bedrijf is met tevens een gehele nieuwe aankleding (banners, spandoeken, folders, flyers en posters) waardoor we weer aanwezig zullen zijn
op markten en natuurevenementen. Zoals aangekondigd op de ALV wordt er een
speciale ledenavond op 22 februari 2018 gehouden. Hopelijk de opzet naar een
druk bezochte jaarlijks terugkerende traditie, waarin we elkaar de resultaten van
onze tellingen en activiteiten kunnen tonen:zet het vast in uw agenda !
Verdrietig was het overlijden van meerdere leden van onze vereniging. Hans Vader,
erelid van de vereniging, is overleden op 13 november, elders in deze Fitis wordt
uitgebreid stil gestaan bij al zijn verdiensten. Joop Kottman is op 21 oktober overleden. Een geboren en getogen Haarlemmer, een generatiegenoot en tevens vriend
van Hans Vader. Hij is eveneens tientallen jaren actief als vogelaar geweest in onze
regio. Daarnaast is hij redactielid geweest van de Fitis en heeft hij gewerkt als natuurgids in de duinen. Op 23 november, hij was net één dag 50 jaar, overleed plotseling Luc Leermakers uit Haarlem. Luc was sinds een jaar enthousiast lid van het
team dat de cursussen voor de Vogelwerkgroep organiseert. Op een bevlogen
manier leerde hij de cursisten de fijne kneepjes van het vak, vooral van het herkennen van vogelgeluiden. Luc was ook de man van de ezelsbruggetjes. We wensen de
families en nabestaanden veel sterkte bij het verlies van hun dierbaren.
De wintermaanden staan nu voor de deur, een periode waarin sommige vogelaars
op zoek gaan naar de wintergasten. Voor anderen het moment om bij de kachel de
vogelboeken nog eens door te bladeren en te wachten op de lente. Hoe dan ook
wensen we u fijne feestdagen. We zien u graag verschijnen op de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in het Seinwezen en de ledenavond in februari.
Namens het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland,
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