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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 12 JANUARI 1989
Annelies Romer
Op donderdag 12 januari j.l. werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de Vogelwerkgroep gehouden. De aanwezige zeventien leden uitten de wens dat
er direct een verslag van de avond zou verschijnen, opdat hetgeen er op die
avond besproken werd snel bekend is aan alle leden.
Daarom volgt hier een verslag, de 'officiële' notulen zullen bij de volgende
jaarvergadering worden verstuurd.
Naar aanleiding van de notulen van de vergadering van 28 januari 1988 wordt
er gevraagd naar de.bibliotheek van de Vogelwerkgroep. Ruud is bezorgd dat het
privé-adres een belemmering is voor mensen die iets willen opzoeken. Voor de
leden blijkt dit geen enkel bezwaar: men kan bij Do Beckers (de beheerster van
de bibliotheek) altijd terecht als men haar van te voren even belt. Ruud stelt
voor om ook in de Openbare Bibliotheek wat documentatie van de Vogelwerkgroep
op te laten nemen, opdat ook niet-leden die iets over vogels in Amsterdam en
omgeving willen opzoeken ons tijdschrift kunnen raadplegen. Het bestuur belooft
te zullen informeren of de Openbare Bibliotheek op de Prinsengracht belangstelling heeft en er zal dan getracht worden een zo volledig mogelijke set Gierzwaluwen ter beschikking te stellen.
Lydia merkt op dat het nog steeds mogelijk is (en ook wenselijk) dat we ons als
VWG aansluiten bij een samenwerkingsverband van groene verenigingen. Nu weer
blijken zowel wij als anderen op een steenworp afstand van elkaar een lezin8 te
organiseren over Noord-Amerika, in zo'n verband zou een en ander beter gecoordineerd kunnen worden. Het ~estuur neemt hierover contact op.
Over de uitwerking van de plannen rond de polder Meerzicht is nog niets bekend.
Piet is ontevreden over het Waterhoenonderzoek. Jarenlang stuurde hij gegevens
in, maar er wordt niets mee gedaan, De gegevens gaan nu naar de Veldwerkgroep
(Ruud Vlek) en men zal kijken of er met de beschikbare gegevens iets te doen is.
Jaarverslag 1988: Paul Marcus merkt op dat hij nog namen~de VWG heeft gesproken
in een commissievergadering van de gemeente om te pleiten voor het behoud van
het karakter van de Lange Bretten, Dit omdat de gemeente voorstelt er een bos
te planten. Dit punt wordt toegevoegd aan het verslag,
Er wordt gevraagd in een volgend verslag meer ordening aan te brengen wat betreft ingenomen standpunten en al of niet gerealiseerde plannen.
Financiëel verslag 1988 en begroting 1989: het verslag wordt door de kascontrolecommissie goedgekeurd. In de begroting mist men een post voor propaganda en
ledenwerving en een post voor de broedvogelinventarisatie. Er zal nog een reservering gemaakt worden, maar aan de penningmeester waren geen plannen bekend.
Die plannen zijn: het uitbrengen van een folder (de tekst is gereed). Piet
noemt nog de kleurplaten die hij ooit vervaardigd heeft ter gelegenheid van het
jubileum. Waar bevinden zij zich? Desnoods wil hij wel nieuwe maken om ze bij
gelegenheid te gebruiken als propagandamateriaal. De veldwerkcommissie zal ook
dit voorjaar weer handleidingen en waarnemingskaartjes verzenden voor het broedvogelinventarisatieprojekt in heel Amsterdam.
Jeannette van Vliet en Hessel Boerboom worden benoemd als kascontrolecommissie
voor dit jaar.
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Het bestuur: Henk de Groot en Ton Eggenhuizen treden af. Zij worden hartelijk
bedankt voor hun inzet, met name Henk voor het jarenlange bestuurswerk dat hij
deed. Ton is weliswaar verhuisd naar Almere, maar hij blijft voorlopig zijn
diensten verlenen aan de veldwerkgroep. Het blijkt moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Paul Marcus neemt zijn eventuele kandidaatstelling in beraad.
Peter Scholten en Ronald Hofmeester zullen onze afvaardiging vormen naar het
SVN (Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland).
Plannen voor 1989: weer oppert men het plan een vogelcursus te organiseren,
waarbij men enerzijds nieuwe leden wil winnen, anderzijds de eigen leden wil
scholen. Er zijn in Amsterdam al vier vogelcursussen van start gegaan. Op die
markt hoeven wij ons niet te storten.We kunnen als Vogelwerkgroep een cursus
opzetten die toegespits is op onze lopende onderzoeken, inventarisaties waar
zaken als herkenning, verslaglegging en dergelijke aan de orde komen. In eerste
instantie kunnen we,onze spaarzame krachten binnen de vereniging wijden en
hopen dat we zo meer leden actief en enthousiast kunnen maken.
De redactie van de Gierzaluw zal met ingang van nummer 1 van 1989 proberen met
een vast schema te werken. Ook zal er een depot van artikelen aangelegd worden
om in tijden van schaarste uit te kunnen putten. Ruud zou het blad willen moderniseren, maar daar is tijd en geld voor nodig, beide ontbreken.
Het boek is van de baan, er is geen mankracht om die projekt voort te zetten,
bovendien verouderen een aantal artikelen. Als de auteurs akkoord gaan zal hun
bijdrage in een andere vorm in de Gierzwaluw verschijnen, als losse artikelen of
in een apart nummer. De auteurs worden aangeschreven en op grond van hun reacties
zal de redactie een besluit nemen.
Nu het bestuur en de redactie zo klein geworden ziJn kan het niet anders dan dat
het regelmati8 aan anderen zal vragen bepaalde klussen op te knappen. Je kunt
met zijn drieen niet alles doen. De vergadering besluit dat we wat regelmatiger
rond de tafel zullen gaan zitten (aan het begin van een contactavond bijvoorbeeld) om de voortgang van lopende onderzoeken en andere activiteiten te bespreken. Zo kunnen alle leden de vinger aan de pols houden en zo zal het ook beter
mogelijk zijn de werkjes te verdelen over meerdere mensen.
Ook zaL het bestuur zo nu en dan leden voor een bestuursvergadering uitnodigen
als er behoeft bestaat aan overleg.
In de rondvraag wordt gevraagd naar het beleid van de Vogelwerkgroep in 1989
ten aanzien van bescherming. De vraag is of we bijvoorbeeld invloed kunnen uitoefenen op partijprogramma's, of we een contactpersoon kunnen aanstellen die
de planologie in de gaten houdt, dit alles om Amsterdam 'vogelaantrekkelijk' te
houden/maken. We zullen zien of we daarover eens van gedachten kunnen wisselen
om tot een beleid te komen.

