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Van de redactie Roely Bos

Verenigingsnieuws

I

W

n de Gierzwaluw die voor u ligt komen zwaluwen ruimschoots aan bod, in twee
artikelen van Paul Tak en Rob Baars. Het bijzondere feit dat Steltkluten gebroed
hebben op het Landje van Geijsel wordt uitgebreid beschreven door Adrie Streefland
en belicht door Ruud Vlek. Dit Landje staat op het punt om verkocht te worden door
boer Jan Geijsel. Zal het de stichting Landschap Noord-Holland lukken om voldoende
fondsen te verwerven voor de aankoop van dit stukje grond, om het te behouden voor
de natuur? Voor ons vogelaars zou het treurig zijn als dit Landje een andere bestemming zou krijgen.
Op de website is aangekondigd dat een artikel over de nieuwe Amsterdamse Avifaunistische Lijst in deze Gierzwaluw zou worden gepresenteerd. De redactie heeft om
twee redenen besloten hier mee te wachten tot het volgende nummer. Vanwege de
omvang van het artikel past het niet goed meer in dit nummer en de extra tijd biedt
gelegenheid nog enige verbeteringen in de lijst aan te brengen.

Marian de Groot

as u ook zo aangenaam verrast door de
vorige editie van de Gierzwaluw? De nieuwe
redactie maakt al direct een goede start door het
toepassen van de mooie kleurenfoto's.

Bestuursnieuws
In overleg met de commissie Bescherming is in
~
oktober een advies ingediend over de Gedragscode
Flora en Fauna van de gemeente Amsterdam. De huidige gedragscode verloopt in december en
~
het bestuur heeft aanbevelingen gedaan voor het
Bijkletsen op de Nieuwjaarsborrel?
aanscherpen en verbeteren van de huidige code.
Ook loopt een verzoek bij het bevoegd gezag tot handhaving in de kreek bij de Baai
van Ballast. In dat gebied, bestemd tot natuurgebied ter compensatie voor de bouw van
IJburg, liggen al meer dan een jaar woonboten zonder vergunning.

i

Visie
Sinds september is het bestuur bezig met het verder uitwerken van plannen voor de
komende jaren. In de afgelopen maanden is overleg gevoerd met de commissie Bescherming, Excursies, en met de organisator vanjeugdexcursies. Het bestuur probeert
een goede balans te vinden tussen activiteiten die vanuit de doelstellingen belangrijk
zijn voor de Vogelwerkgroep, en tussen onze slagkracht als vereniging. Zoals bij alle
vrijwilligersorganisaties: we vinden veel onderwerpen belangrijk, maar we moeten
er ook de tijd en menskracht voor hebben. En daarnaast moeten we zeker tijd en
energie overhouden om het veld in te gaan. Om goede keuzes te kunnen maken willen
we begin 2016 via een enquête aan u vragen wat u belangrijk vindt, en aan welke
activiteiten u zelf ook een bijdrage wilt leveren.
Activiteitennieuws
Voor 2016 organiseert de excursiecommissie weer allerlei tochten, dichterbij en ver
weg. Excursies die zeker doorgaan vindt u in dit nummer. Ook aan lezingen voor
komend jaar wordt gewerkt. Omdat Jacques Grégoire de komende jaren veel in het
buitenland zal zijn, neemt de secretaris de praktische coördinatie van die lezingen van
hem over. Ideeën voor onderwerpen en inleiders zijn welkom via de mail, secretariaat@
vogelsamsterdam.nl. Alle activiteiten komen op de website te staan. Houdt u die in
de gaten, zodat u niets mist. U kunt alvast de nieuwjaarsborrel noteren op donderdag
14 januari, tegelijk onze lezingavond Voor en Door Leden, en de Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 april.
Het bestuur wenst u alvast goede feestdagen en een mooi, vogelrijk 2016.
Jonge Boerenzwaluwen, Middelpolder,
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