Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch
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p donderdag 15 april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Ronald Pieters zal
worden voorgedragen als lid van het bestuur met als specifieke functie het penningmeesterschap. Inmiddels heeft de kascontrole door Ellen de Bruin en Rob Baars over de jaren
2008 en 2009 plaatsgevonden.
Na afloop van de vergadering geeft Mark Kuiper een lezing over de vogels van Amstelland, met
nadruk op de weidevogels van Polder de Rondehoep. Aan de hand van fraaie beelden, kaarten
en grafieken worden de recente, soms spectaculaire, ontwikkelingen in de vogelstand van deze
bijzondere polder besproken door de kenner van dit gebied bij uitstek.
De uitnodiging en de agenda voor de ALVen het jaarverslag van 2009 vindt u in de envelop bij
deze Gierzwaluw. Ook is een acceptgiro ingesloten voor het overmaken van de contributie voor
2010. U kunt ook een machtigingsformulier invullen. Mocht er iets ontbreken, graag even een
berichtje naar Roely Bos of naar mij.
De voorjaarsfenologielijst is te downloaden via de website:
http ://www.vogelwe rkg roe pa msterda m.n 1/waa rnem ing en/fenolog ie.htm 1
De nieuwe statuten zijn aangenomen. De statutenwijziging is noodzakelijk om bij beschermingsactiviteiten voldoende grondslag te hebben voor eventuele juridische acties. Het bestuur zal ervoor
zorgen dat de statuten zo snel mogelijk van kracht worden via een notaris.
Er kunnen nog steeds soorten gesponsord worden in de broedvogelatlas van Noord-Holland, die in
december 2010 uitkomt. Kijk op vogelwerkgroepennh.nl/sponsoring.php.
Dit is mijn laatste 'verenigingsnieuws'. Vanaf de komende Algemene Ledenvergadering zal Roely
Bos het secretariaat overnemen en ben ik geen lid meer van het bestuur. Het was leuk en leerzaam
om lange tijd spin in het web van de Vogelwerkgroep te zijn. Een paar hoogtepunten wil ik
noemen: de bereidwilligheid van velen van jullie om op verschillende manieren mee te werken aan
de Stadsvogeldagen (excursieleiders, inleiders, fotografen, standwerkers, etc.), al die bijzondere
telefoontjes over vogels in nood, mooie uitgaven/boekjes, de vele ontmoetingen en samenwerking
met de redactie van De Gierzwaluw Dank jullie wel daarvoor!
Sinds januari ben ik stadsvogeladviseur bij Vogelbescherming Nederland, uiteraard voor de vogels
in Amsterdam.
Tot slot een voorbeeld van een bijzondere telefoontje:
Op mijn antwoordapparaat staat een mevrouw, ze heeft een verzwakte Roerdomp in haar tuin. Ik
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bel eerst een deskundige (Jip). Dan bel ik die mevrouw: ze heeft twee(!) Roerdompen in de tuin
langs de waterkant in het riet, eentje kan zich prima redden, maar de ander niet. Ik vertel haar dat
ze niet mag proberen hem te pakken in verband met de grote snavel en gevaar voor haar ogen. Of
ze de dierenambulance al heeft gebeld: die komen niet. Ik vertel wat hij eet (muizen, vissen). Haar
man roept op de achtergrond: eet hij ook garnalen? Ik zeg ja, probeer maar, en ook kippenvleugeltjes. Heeft ze niet in huis. Dan kijk ik in de ledenlijst en zie dat Rob in dezelfde straat woont. Die
staat binnen de kortste keren op de stoep. Snel nog naar de AH voor de kippenvleugeltjes. Na een
dagje bijvoeding is de Roerdomp weer opgeknapt en weggevlogen.
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