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Eindrapport
Inmiddels ligt het eindrapport voor de Inhaalslag
2006 bij de drukker. Het wordt gedrukt en zal
tevens in PDF-vorm op de website beschikbaar
komen. De planning in 2008 is dat het eindrapport
er al in het voorjaar zal zijn. Mede daarom
hanteren wij ook een sluitingsdatum van 15
december 2007 (zie formulieren).

Enquête
In de Nieuwsbrief Meetnet Reptielen is melding
gemaakt van de enquête die gehouden zal worden
onder de deelnemers van het
verspreidingsonderzoek. Dit gebeurt deels om uit
te vinden waarom mensen het veld in gaan maar
ook om te bekijken waar we nog het een en ander
kunnen verbeteren in de communicatie met de
leden.
Deze enquête helpt ons bij het opstellen van grote
projecten. Binnenkort valt deze bij jullie op de
mat. Vul hem alsjeblieft in en stuur hem terug. Als
je dan toch al wat wilt opsturen, stop dan meteen
de formulieren voor de Inhaalslag erbij.

Formulieren
Bij deze wil ik jullie oproepen de formulieren die
zijn afgerond, terug te sturen naar het kantoor in
Nijmegen. Een postzegel is niet nodig! Stuur de
formulieren op naar:
Antwoordnummer 2561
6500 VL Nijmegen

Let op. Wij hanteren een strikte sluitingsdatum
voor de gegevens. Natuurlijk worden de gegevens
altijd gebruikt voor beleid maar in het kader van
de eindrapportage moeten we een datum
afspreken. In dit geval ligt de datum dus vast op
15 december 2007. Formulieren die dus later
binnenkomen worden niet meer in de
eindrapportage van de resultaten meegenomen!

“Ook bruine kikkers kunnen klimmen.
In 2005 vond ik een paartje in amplex
op circa 150 cm hoogte zittend op de
steel van mijn schepnetten achter in
mijn tuin.” aldus Arnold van Rijsewijk.

Via de ravonwm@yahoogroups.com
schreef Harry van Diepen op 29 maart
jl. het volgende “Vorig jaar meldde ik
reeds dat 4 bruine kikker-mannen op
het dak van de garage zaten te kwaken.
Dit jaar zijn het er 9, maar ook een
aantal vrouwen wisten nu het dak te
bereiken. Sinds gisteren (28/4) zie ik 4
eiklompen en vanmiddag is er een 5e

eiklomp bijgelegd.”


