Oude kwesties, nieuw elan
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2002 klonk teleurstelling over het
feit dat enkele zeer actieve leden van de Vogelwerkgroep Amsterdam hun lidmaatschap hebben opgezegd en bleek, dat sommigen behoefte hadden aan een toelichting. Het is niet eenvoudig om hieraan gevolg te geven en weer te geven wat zich vorig
jaar allemaal afspeelde, zonder mensen opnieuw te kwetsen. Toch doen we een poging, waarbij we proberen om de mensen die het betreft, recht te doen.
n de loop van 2001 ontstonden fundamentele meningsverschillen over de spelregels van
het Amsterdams VogelNet (AVN). Het bleek
niet mogelijk tot overeenstemming te komen.
Dat leidde allereerst tot een andere opzet van het
VogelNet. Vervolgens is besloten om de verantwoordelijkheid voor het AVN voortaan bij de
Vogelwerkgroep Amsterdam te leggen. De Vogelwerkgroep heeft inmiddels, met dank aan de initiatiefnemer, het beheer overgenomen en nieuwe
spelregels opgesteld die door de genoemde ledenvergadering zijn goedgekeurd.
Daarnaast was er verschil van mening over de inzet van de Vogelwerkgroep op het gebied van vogelbeschermingsactiviteiten, met name de Visdievenkolonie en het te creëren Thijsse's
Vogeleiland bij IJburg. Ook hierover konden de
partijen niet tot overeenstemming komen.
Deze zaken en andere - soms al oude - wrijvingen leidden tot onaangename discussies en verwijten over en weer. Hierna volgden onder meer
het aftreden van het hele bestuur op 29 november 2001 en de reeds genoemde opzeggingen.
Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Het
bestuur bestaat weer uit vier leden, waarvan de
helft nieuw is aangetreden. We proberen de kritiekpunten waar mogelijk ter harte te nemen en
diverse taken zorgvuldig over te dragen. Daarbij
lopen we echter direct aan tegen het gebrek aan
menskracht. Om alle taken die we ons gesteld
hebben in onze statuten*) goed te vervullen, is
meer menskracht nodig. Hopelijk willen andere,
nog niet actieve leden één van deze taken op zich
nemen en kunnen mensen die zich genoodzaakt
zagen af te haken, op een gegeven moment hun
kostbare kennis en ervaring weer met ons delen.
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Het bestuur (Jan van Blanken, Ellen de Bruin,
Hanna Hirsch, Lin Tabak)
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*) Uit de Statuten van de Vogelwerkgroep Amsterdam (dd. 15 december 1987):

Artikel 3 : DOEL
1.De vereniging heeft ten doel:
a. het verbreiden van kennis van de ornithologie in het
bijzonder en van de natuurlijke historie in het algemeen en het aankweken van liefde tot de natuur, in
de eerste plaats onder haar leden, doch ook buiten
de vereniging;
b. het steunen of ondersteunen, van acties, die kunnen
leiden tot het oplossen van natuurhistorische vraagstukken;
c. het steunen of ondersteunen van acties, in relatie tot
de vogelstand, die gericht zijn op de bescherming
van natuur en/of landschap;
d. het samenwerken met andere personen en lichamen, die gelijk of aanverwant doel nastreven, ook
buiten Nederland;
e. al hetgeen met een en ander in de ruimste zin verband houdt.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken
door:
a. het bevorderen van de belangstelling voor de in het
wild levende vogels door middel van studie en onderzoek;
b. het houden van excursies;
c. het houden van ledenvergaderingen en contactavonden met voordrachten, bijdragen en demonstraties;
d. het uitgeven van een mededelingenblad;
e. het leggen van contacten met andere vogelwerkgroepen;
f. het informeren van organisaties en anderen over resultaten van eigen onderzoek;
g. alle verdere geoorloofde middelen welke bevorderlijk
zijn voor het bereiken van het doel van de vogelwerkgroep.

nr 2, augustus 2002

7

