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e Amsterdamse Lijst die in het vorige nummer is gepresenteerd is inmiddels in
uitgebreide vorm als artikel op de website van de vwg Amsterdam gepubliceerd.
In dit artikel zijn alle afzonderlijke gevallen van de 125 meest zeldzame soorten in de
periode 2010-2014 in de Amsterdamse regio terug te vinden.
Het artikel is te downloaden via de volgende link:
http ://www.vogelsamsterdam.nl/update-van-de-amsterdamse-avifaunistischelijst/ #more-3927
In deze webversie zijn enkele fouten verbeterd. Zo blijkt sinds kort Terekruiter geen
beoordeelsoort meer te zijn en is Kuifleeuwerik toegevoegd aan de lijst van beoordeelsoorten.
Daarnaast blijken van meer soorten foto's beschikbaar te zijn dan in het vorige nummer vermeld. Dit komt omdat foto's van gevallen van dode exemplaren niet waren
meegenomen en recent van enkele gevallen aanvullend foto's zijn gepubliceerd op
Waarneming.nl. Verder zijn er een paar fouten geslopen in de ondertiteling van de
foto's. Zo is de foto van de Roodkopklauwier in de papieren versie gemaakt door
Edial Dekker, en werd de Roodmus van Tom Visbeek op 8 juni 2015 gefotografeerd in
Amsterdam Zuidoost.

Verenigingsnieuws

Marian de Groot

D

e Gierzwaluwen zijn weer gearriveerd, en nu verschijnt de nieuwe papieren Gierzwaluw bij u op de
mat. In de afgelopen maanden hebben weer ruim
40 cursisten meegedaan aan de vogelcursus. De cursus is
een groot succes en levert ook nieuwe leden op. In april
kon u een lezing over vogeltrek bijwonen, georganiseerd
door VWGA en IVN samen; in het najaar volgt een tweede
lezing, ditmaal bij IVN in huis. Houdt u de website in de
gaten, aan nieuwe lezingen wordt alweer gewerkt.
We hopen dat u veel mogelijkheden heeft om te genieten
van vogels in de vrije natuur, misschien kan de Gierzwaluw
in de rugzak mee voor onderweg.

Bestuursnieuws
Visie Geholpen door gesprekken met coördinatoren van alle werkgroepen stelde het
bestuur een concept visiestuk op. In de Algemene Ledenvergadering in april is dit stuk
besproken, en zijn de doelstellingen van de VWGA - Educatie en Onderzoek, Bescherming - specifieker geformuleerd. Het plan om een ledenraadpleging te houden wordt de
komende maanden uitgewerkt; visiestuk en ledenraadpleging zullen hopelijk helpen bij
het uitzetten van helder beleid voor de komende jaren.

Nieuwsflits
Lang niet alle leden weten van het bestaan
van de Nieuwsflits. Sinds 2015 versturen we deze digitale brief met actueel
VWGA-nieuws aan leden die zich daarvoor
hebben aangemeld. De Nieuwsflits wordt
in het vervolg verzonden aan alle leden
van wie het e-mailadres bekend is. Meldt
u dus uw e-mailadres aan secretariaat@
vogelsamsterdam.nl, als u vermoedt dat
wij dit niet hebben. Wilt u de Nieuwsflits
niet ontvangen, dan kunt u dit makkelijk
via een link in de eerstkomende Nieuwsflits
aan het secretariaat melden en ontvangt u
hem niet meer.

Contributie Sinds lang bood de Vogelwerkgroep de mogelijkheid om via
automatische incasso te betalen. Dit leek
praktisch en efficiënt. In de praktijk blijken kosten en baten niet met elkaar in
verhouding te staan. Incasso-opdrachten
zijn duur en slechts zo'n 60 leden laten
incasseren. We stoppen er daarom mee.
Eind maart heeft u het betalingsverzoek
voor de contributie voor 2016 ontvangen, fijn als u al heeft overgemaakt of
dit spoedig doet. Betalen per periodieke
overschrijving is voor onze penningmeester nog veel prettiger. Alvast hartelijk dank.

Terekruiter op het Landje van Gruiters, 28 mei 2013
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