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p de twee extra algemene ledenvergaderingen (6 oktober en 4 november) is de voorgestelde
statutenwijziging besproken die met name onze beschermingsactiviteiten betreffen. Hierdoor
krijgt de VWGA voldoende grondslag voor eventuele juridische acties. Het voorstel is
aangenomen, maar helaas bleek naderhand dat de termijn tussen de twee vergaderingen met één
dag was overschreden, waardoor we het wijzigingsvoorstel opnieuw in stemming moeten brengen.
Daarom nogmaals een uitnodiging voor twee extra Algemene Ledenvergaderingen: op 20 januari
2010 en op 27 januari 2010 (zie ook Activiteiten). Het wijzigingsvoorstel staat hieronder.

Statutenwijziging
Hieronder de tekst van Artikel 3, met de huidige tekst [OUD] en het voorstel voor de toekomstige
tekst [NIEUW].

n het derde kwartaal bracht een aantal mediterrane

1soorten een bezoek aan onze regio: Hop, Bijeneter
en Duinpieper. Tot begin september was Polder

IJdoorn een eldorado voor doortrekkers, goed voor 29
verschillende soorten steltlopers.
Een aantal in de regio zeldzame soorten werden
slechts door een enkele persoon waargenomen,
zoals Woudaap, Grauwe Kiekendief, Roodpootvalk,
Steltkluut en Grauwe Franjepoot

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. [OUD] het steunen of ondersteunen van acties, in relatie tot de vogelstand, die gericht zijn op de bescherming van natuur en/of landschap;
d. [NIEUW] het tegengaan van ontwikkelingen en gebeurtenissen die een bedreiging voor vogels vormen,
het voorkomen en waar nodig opheffen van voor vogels gevaarlijke situaties alsmede het geven van adviezen en het organiseren van activiteiten om de vogelstand en het welbevinden van vogels te bevorderen;
e. het samenwerken met andere personen en lichamen, die gelijk of aanverwant doel nastreven, ook buiten
Nederland;
f. 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. [OUD] het houden van excursies;
c. [NIEUW] het houden van excursies en het organiseren van stadsvogeldagen en vrijwilligersacties;
d. het houden van ledenvergaderingen en contactavonden met voordrachten, bijdragen en demonstraties;
e. het uitgeven van een mededelingenblad;
f. het leggen van contacten met andere vogelwerkgroepen;
g. het informeren van organisaties en anderen over resultaten van eigen onderzoek;
h. [NIEUW] het overleggen met en het geven van advies aan instanties en personen over maai-, kap-,
onderhouds- en bouwwerkzaamheden en andere voor vogels bedreigende situaties, zo nodig gevolgd door
het instellen van bezwaar en beroep of civielrechtelijke procedures;
[was Artikel 3 g.] alle verdere geoorloofde middelen welke bevorderlijk zijn voor het bereiken van het doel
van de vogelwerkgroep.
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Zorg ervoor dat de waarnemingen van het vierde
kwartaal van 2009 op 1januari 2010 zijn ingevoerd
op waarneming.nl.
Kleine Zilverreiger, Grote Tocht, 19 augustus 2009

Roodkeelduiker 26-9 Vijfhoek 1 ex. over (GvD,
WvdW).

Roerdomp 15-7, 21-7 Rijperweg 1 ex. (NZ, MS). 18-7, 20-7 Blijkmeerpolder 1 ex. over (MS). 18-7, 15-8
Twiske 1 ex. (NZ). 23-7 Haven Ballast 2 ex. ZO (HB). 29-7 Vijfhoek 2 ex. (HB). 8-8 Aandammergouw 2 ex.
(Eveline VBN). 29-9 Diemerpark 1 ex. (FvG).

Woudaap 22-7 De Tweede Diem 1 ex. juv. (Gerard T. Visser).
Kleine Zilverreiger 19-7 t/m 31-8 Schinkelbos 1 ex. (velen).
Grote Zilverreiger Meldingen van 1 of enkele ex. uit: Polder Nellestein (max. 9 ex.). Boven kerkerpolder,
Polder de Rondehoep, Groot-Duivendrechtsche Polder, Botshol, Diemerpark, Kinseldam, Landje van
Geijsel, Middelpolder, Overdiemerpolder, Polder IJdoorn, Vijfhoek, Durgerdammergouw, Aetsveldsche
Polder en Bloemendalerpolder.

Purperreiger 5-7 t/m 13-8 Vijfhoek max. 4 ex. w.o. 1 juv. (velen). 9-7 A'dam Zuidoost 1 ex. W (JS). 13-7
Bovenkerkerpolder 1 ex. foer. (AJ). 17-7 Bloemendalerpolder 1 ex. over (PJ). 22-7 t/m 28-7 omg. Polder
IJdoorn max. 2 ex. juv. (Sla, SvR, HB). 22-7, 5-8 Aetsveldsche Polder 1 ex. (EdB). 23-7 Schiphol 1 ex.
foer. (Jeroen Wijnands). 26-7, 3-8 Weesp, Industriepark Van Houten 1 ex. over (EdB, JZo). 8-8 t/m 27-9
Waterland, diverse plaatsen, 1 ex. juv. (NZ, JGa, HB). 13-9 Nieuwe Meer 1 ex. over (Remco Jousma).

Lepelaar Grootste groepen foeragerend of rustend: Bovenkerkerpolder (7 ex.). Kadoelen (7 ex.). Botshol
Grote Wije (8 ex.), Kinseldam (25 ex.), Middelpolder (9 ex.), Osdorper Bovenpolder (6 ex.), Ouderkerkerplas (6
ex.), Polder IJdoorn (32 ex.), Poppendammergouw (29 ex.), Bloemendalergouw (11 ex.) en Rijperweg (6 ex.).
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