
VOORZITTERVan de voorzitter

Van de redactie

Het zijn nu alweer de nodige weken 
na onze Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van 17 maart. Tijdens deze ver-
gadering is het besluit bekrachtigd om 
onze Korhaan vanaf nu in kleur uit te 
brengen met 4 in plaats van 5 edities 
per jaar. In dezelfde ALV is ook het be-
sluit bekrachtigd om de stukken voor 
de ledenvergaderingen niet meer in De 
Korhaan op te nemen.

Hierdoor besparen we dermate veel 
pagina’s tekst, dat er in de 4 edities 
nog evenveel pagina’s per jaar be-
schikbaar zijn voor de overige artike-
len als in de vijf edities waarin nog wel 
de ALV-stukken opgenomen waren.

Tijdens dezelfde ALV is ook groen licht 
gegeven voor het verder uitgewerkte 
programma en de bijbehorende be-
groting voor ons 50-jarig jubileum in 
2017. Dat betekent, dat er in de ko-
mende maanden volle bak gewerkt 
kan worden aan de verder uitwerking 

van het jubileumprogramma. Zie ook 
elders in deze Korhaan. We hopen dat 
we ook op jou kunnen rekenen, als we 
je vragen om op een of andere manier 
een steentje bij te dragen.
Weer wat nieuws: de vervolgcursus 
vogelherkenning. Op het moment van 
schrijven zijn 2 avonden en de eerste 
vogelzangexcursie alweer achter de 
rug. Een geweldig initiatief van Wou-
ter Rohde, waarbij hij gelukkig ook 
snel ondersteuning kreeg van ervaren 
excursieleiders. Hierdoor kon deze 
cursus starten met maar liefst 50 en-
thousiaste deelnemers.

Houdt het dan nooit op?
Onlangs sprak ik een paar bestuurs-
leden van de Vogel- en Natuurwacht 
Flevoland, waarbij zij spontaan meld-
den dat ze onder de indruk waren van 
de vele activiteiten in onze Vogelwerk-
groep. Een medewerker van De Vo-
gelbescherming vertelde mij ook dat 
hij onder de indruk was en vond onze 
nieuwe Korhaan in kleur fantastisch.
Een nieuw lid meldde mij, dat ze onze 
VWG zo gezellig vond en als een warm 
bad ervaarde.

Het klinkt misschien gek, maar het 
deed mij goed om dit te horen van 
mensen, die met een zekere afstand 
naar ons kijken. Soms zijn we met el-
kaar zo gericht op het bespreken van 
de tekortkomingen, of zo je wil ver-
beterpunten, dat je zou vergeten wat 
we als vereniging allemaal aan fantas-
tische activiteiten ontplooien. Daarbij 
is het ook prettig om te zien, hoeveel 
leden het ook daadwerkelijk leuk vin-
den om hun kleine of grote stenen aan 
het geheel bij te dragen.

Dat werkt aanstekelijk. Als je nu 
denkt, ik wil ook wel wat (meer) in de 
vereniging doen? Kijk dan goed om je 
heen en meld je aan bij die groep bin-
nen onze club, waar je wel wat meer in 
zou willen doen. Maar uiteraard kan je 
hiervoor ook gewoon een van de be-
stuursleden benaderen.

Rest mij nu, om je veel lees en kijkple-
zier te wensen met deze mooie Kor-
haan.

 Piet Spoorenberg

Dank voor alle bijval die 
we kregen na het vori-
ge gekleurde nummer 

van De Korhaan. Terecht kwamen 
er ook vragen binnen, of we het wel 
vol kunnen houden om op dit niveau 
door te blijven gaan. Eén keer de bal 
omhoog schoppen dat lukt met ex-
tra inspanning wel, maar de bal hoog 
blijven houden? Terwijl ik dit schrijf 
moet de maand april nog beginnen, 
maar er zijn nu al weer zoveel boei-
ende artikelen binnen gekomen. En 
ook verbaas ik mij over de kwaliteit 
van de foto’s. Dat wij gewone ama-
teurs dat voor elkaar krijgen! Dank 
voor de gedrevenheid van velen uit 
de fotowerkgroep. Ik hoef maar een 

vogelsoort te noemen en binnen drie 
dagen komen er werkelijk kalender-
platen via de mail binnen. Ik heb er 
wel vertrouwen in dat met de me-
dewerking die we tot nu toe krijgen, 
goed vooruit kunnen.

De redactie heeft er intussen een 
lid bij: Jelle Hogenbirk versterkt ons 
team vanaf dit nummer. Jelle is be-
dreven in het bewerken van kleuren-
foto’s, waar dat nodig is en zonder 
de werkelijkheid geweld aan te doen. 
We bedanken Hilde Veenstra voor 
haar werk bij de overgang van onze 
zwart-wit Korhaan naar dit mooie 
magazine. Bij onze blik naar de nabije 
toekomst vraag ik nog even aandacht 

voor ons jubileum: dit is jaargang 50 
maar pas in 2017 vieren we 50 jaar 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Om-
streken. Dat is geen fout, kijk maar: 
In 1967, toen we opgericht werden en 
nog 0 jaar waren, kwamen de Korha-
nen van jaargang 1 al uit. Jaargang en 
leeftijd van de vogelwerkgroep lopen 
dus altijd één jaar uit de pas. In het 
november-nummer kijken we uit-
gebreid terug op die voorbije jaren. 
Schroom niet om anekdotes, foto’s 
uit de oude doos en andere boeiende 
gebeurtenissen uit die afgelopen 50 
jaar op te diepen. Met uw herinne-
ringen zullen we in september deze 
jubileumuitgave samenstellen.
 Paul Keuning
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