De Gierzwaluw

Algemene ledenvergadering en Beleidspunten 2017 - 2018

Verenigingsnieuws

Van de redactie Roely Bos

T

oen ik onderstaande jonge Grutto bij de foto's van de Amsterdamse
waarnemingen zag staan, wist ik waar dit stukje over moest gaan. Aan de
fotografe, Marianne Slot, vroeg ik toestemming om de foto te publiceren,
niet alleen omdat ik hem zo mooi vind, maar ook omdat ik me afvraag hoe lang
we nog zo'n Grutto-pul in de wei zullen aantreffen. Marianne schreef me terug:
"... , je wordt er inderdaad blij en treurig tegelijk van".
Is zo'n pul niet de belichaming van waar we als vogelwerkgroep voor staan?
Bescherming van deze kwetsbaarheid? Moeten we niet proberen het tij te keren?
En hoe doen we dat dan?
Onze voorzitter Marc Menon schrijft in het Verenigingsnieuws in dit nummer
over de beleidspunten van het bestuur. Punt 1 behelst Bescherming, dit is de
belangrijkste beweegreden van onze leden om de VWGA te steunen, zo kwam uit
de ledenraadpleging naar voren. We hopen op meer weidevogelpullen! VWGA-lid
Mark Kuiper doet hier al jaren zijn best voor door in overleg te gaan met de boeren. Voor onze website vogelsamsterdam.nl schreef hij een paar jaar het Weidevogelblog, u kunt het nog steeds bekijken.

Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens {pullen) van groot belang
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Op donderdag 20 april 2017 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering
(ALV) van de Vogelwerkgroep Amsterdam plaats. De concept-notulen zullen in
de komende periode op onze website worden gepubliceerd (in afwachting van
vaststelling daarvan tijdens de volgende ALV). Vooruitlopend daarop hieronder al een
korte terugblik met enkele hoogtepunten van de avond.
Teun van Dijk en Ruud Wolterman zijn herkozen als bestuursleden van onze vereniging. Beide heren zaten aan het einde van hun driejarige bestuurstermijn en hadden
zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Gefeliciteerd heren, fijn dat jullie
de kar weer een poosje willen helpen trekken!
Onze penningmeester KeesJan van Bergeijk is ingegaan op de fmanciële positie van
onze vereniging (fmancieel verslag 2016, begroting 2017). Hoewel inkomsten en uitgaven goed met elkaar in evenwicht zijn en de vereniging over een gezonde fmanciële buffer beschikt, moet wel worden vastgesteld dat een zeer aanzienlijk deel (2/3) van
de inkomsten van onze vereniging (met name contributies en cursusgelden) besteed
wordt aan de druk- en portokosten van de ontegenzeggelijk prachtige papieren versie
(in kleur) van De Gierzwaluw (deze komt 4x per jaar uit).
Dat betekent echter wel dat wij minder financiële middelen te besteden hebben aan
andere belangrijke activiteiten van onze vereniging. In het bijzonder bescherming en
behoud van vogels in en om Amsterdam is tijdens de ledenraadpleging van eind vorig
jaar door een zeer ruime meerderheid van de respondenten als belangrijkste doel van
onze vereniging aangekruist. Ik kom daar hieronder nog op terug.
Last but not least is een tiental door het bestuur geformuleerde beleidspunten voor
2017 - 2018 besproken. Dit zijn punten waar het bestuur - naast de algemene gang van

Grote Alexanderparkieten in Frankendael, 2 november 2016
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