De Gierzwaluw

Actiepunten bestuur tweede halfjaar 2017

Verenigingsnieuws

Van de redactie Roely Bos
euzestress. Dat had ik niet verwacht mee te maken bij de redactie van onze
Gierzwaluw. Voor het nummer dat voor u ligt had ik zoveel kopij dat sommige
tukken uitgesteld moesten worden. Zo zult u onze vaste column van Jacques
Grégoire over zijn voettocht van de Noordzee tot de Bosporus dit keer niet vinden.
Geen plek voor. En het jaren beslaande verhaal over de Boomvalk van de Zuidas
komt in het volgende nummer, dat verklap ik vast. Toch ben ik heel blij met deze
ontwikkeling; het toont de betrokkenheid van onze leden aan. Zo kregen we van elk
van de drie teams van de Big Day een verslag van hun onderlinge strijd.
Een groot deel van dit nummer wordt gevuld met een doorwrocht artikel van Tom
Jongeling over het laatste stadsweiland binnen de ring, de polder Wilmkebreek in
Amsterdam-Noord. Dat die polder maar blijve bestaan in dat stadsdeel dat zich steeds
meer mag verheugen in de belangstelling van de Amsterdammer bezuiden het IJ.
Verder verwelkomen we de nieuwe schrijfster van de waamemingenrubriek, Ellen de
Bruin. Zij heeft meteen maar een hoop werk verzet door niet één maar twee kwartalen vogelwaarnemingen te beschrijven, zodat we na deze inhaalslag wat actueler zijn.
Kester Freriks kon nog wel veel meer schrijven over de stadsduif en zijn opwaardering, maar dit tweede deel is toch tevens het slotdeel. Misschien dat u allen nu wat
positiever gestemd raakt over de duif en zijn vaardigheden, die verder gaan dan het
kweken van hompelvoetjes.
Niet alleen in ons werkgebied is het leuk vogels kijken, ook bij de buren valt wat te
beleven. Het verslag van John van der Woude is iets kleiner dan normaal, maar de
kortgeleden waargenomen soort bij de buren in de gedaante van een Slangenarend,
zowel in de Nieuwe Keverdijkse Polder als de Kennemerduinen, is wat forser.
Veel genoegen met dit nummer!

Marc Menon, voorzitter VWGA
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p deze plaats stond ik eerder stil bij de resultaten van de ledenraadpleging
van eind vorig jaar en de vertaling daarvan - tijdens onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering (ALV) van 20 april jl. - in een tiental beleidspunten voor de
komende anderhalf jaar.
Deze keer zou ik willen inzoomen op een aantal daaruit voortvloeiende actiepunten
voor het bestuur in het tweede halfjaar van 2017.
Het belangrijkste project voor het komende halfjaar is het in gang zetten van een
wijziging van de statuten van onze vereniging. Hoewel onze huidige statuten nog
niet eens zo oud zijn (18 februari 2010) blijken zij op een aantal punten te 'knellen'.
Sommige zaken die wij geregeld zouden willen zien, staan daar niet of niet voldoende
duidelijk in, terwijl er ook punten wèl in staan die eigenlijk minder van toepassing
zijn binnen onze vereniging. Dat leidt tot onduidelijkheid, vragen en soms discussie. Ook willen wij een slag maken naar meer digitale communicatie (in plaats van
papieren post) met onze leden.
Het bestuur is al begonnen met een inventarisatie van noodzakelijke en gewenste
wijzigingen. Deze zullen op de eerste bestuursvergadering na de zomer worden
besproken. Vervolgens zal een notaris worden benaderd met het verzoek aangepaste
concept-statuten op te stellen. Nadat deze binnen het bestuur akkoord zijn bevonden,
zullen de concept-statuten worden ingebracht op een algemene ledenvergadering ter
goedkeuring door de leden.
Een ander belangrijk project voor het komende half jaar is het volledig digitaal
ontsluiten van De Gierzwaluw: alle oude nummers van De Gierzwaluw zullen op
jaargang worden ingescand, en ook wordt gekeken of het mogelijk is een register
te maken waardoor deze oude nummers digitaal doorzoekbaar zijn op bijvoorbeeld
onderwerp en auteur. Daartoe worden in de komende tijd één of enkele nauwgezette
werkstudenten of vrijwilligers aangezocht.
Er wordt gewerkt aan een praktische opzet om het zogenaamde 'postcode-ommetje' te
faciliteren. Uit de ledenraadpleging kwam de behoefte naar voren aan korte spontaan
georganiseerde uitjes van enkele leden onderling rond het eigen postcodegebied. In de
komende tijd gaan we in enkele buurten met een 'pilot' aan de slag om verdere ideeën
en ervaring op te doen.
Last but not least moet het bestuur op zoek naar één of twee nieuwe bestuursleden.
Ons langstzittende bestuurslid Zweitse Scheeringa, sinds maart 2009, heeft besloten
het drukke Amsterdam te verruilen voor het landelijke Deventer.

Grootteverschil tussen Buizerd (links] en Slangenarend (rechts]
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