De Gierzwaluw

De Gierzwaluw

Verenigingsnieuws

Van de redactie Roely Bos

Ledenraadpleging
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nze voorzitter, Marc Menon, gaat in dit nummer in op de resultaten
van de enquête die kort geleden onder onze leden is gehouden. Ik wil er
graag alvast een stukje uitlichten, zoals u zult begrijpen het deel over De
Gierzwaluw. Het blad wordt goed gewaardeerd, en daar is redactie Et vormgeving blij mee. Binnen onze beperkingen doen we erg ons best een leesbaar en

Amsterdamse Blauwe Reiger, een nieuwe ondersoort?
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leeswaardig tijdschrift
te maken. Natuurlijk
waren er opmerkingen, en daar willen
we ons voordeel
mee doen. Er werd
gevraagd om méér
verschillende auteurs. Als u dit leest:
schrijft u zelf? Heeft
u ideeën? Laat het de
redactie weten! Heel
graag! Het kost nogal
moeite de leden zover
te krijgen dat ze de
pen ter hand nemen,
maar geloof me, het is
helemaal niet zo lastig
om iets te schrijven
over wat u ter harte
gaat. Waarover kunt
u dan schrijven? Ook
daarvoor kwamen
suggesties: actualiteiten op het gebied van
bescherming, beleidsmaatregelen, en lokale
initiatieven. Als het
maar over vogels gaat.
Hoor ik van U?

Afgelopen najaar heeft het bestuur
een ledenraadpleging (enquête) georganiseerd om een beeld te krijgen
van wat er leeft en speelt onder de
leden. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie
van de Vogelwerkgroep Amsterdam
van 19 januari jl. heb ik - heet van
de naald - enkele in het oog springende uitkomsten besproken. Deels
een bevestiging van wat wij als
bestuur al vermoedden (dat is fijn!),
maar ook ontvingen wij een aantal
interessante suggesties en nieuwe
ideeën voor de toekomst. Voor hen
die niet op de Nieuwjaarsreceptie
aanwezig konden zijn, volgt hier
een samenvatting.
De ledenraadpleging werd digitaal afgenomen. Om die reden zijn alleen de 358 leden
die met een e-mailadres bij ons bekend zijn aangeschreven. Daarvan hebben 119
mensen (330/o) de ledenraadpleging ingevuld. Van de respondenten blijkt 530/o ouder
dan 60 jaar, 530/o is vrouw, 490/o is minder dan 5 jaar lid, 200/o 5-10 jaar, terwijl 120/o
al langer dan 20 jaar lid is. Voorlopige conclusie: wordt de VWGA een club van eerbiedwaardige dames op leeftijd die nog niet zo heel lang lid zijn ... ?
Maar liefst 890/o van de respondenten geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over
(de activiteiten van) onze de vereniging.
Bij de vraag wat de leden het belangrijkste doel van onze vereniging vinden, blijken
Bescherming Et Behoud van de vogelstand en van de natuur in en rond de stad "met
stip" bovenaan te staan.
Toch blijkt ruim een derde van de leden niet op de hoogte van onze activiteiten op
het gebied van vogelbescherming. Daar staat tegenover dat een zeer ruime meerderheid van 820/o wel weer vertrouwen heeft in het bestuur om namens de vereniging (in
samenspraak met de Commissie Bescherming, binnen de mogelijkheden van beschikbare tijd, inzet en geld, en na afweging van de 'voors en tegens' alsmede het proces-,
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