Va n d e voo r zitte r
Op het moment dat ik dit schrijf
hoor ik op de achtergrond de
zoveelste persconferentie over de
coronamaatregelen. Eind mei worden er
veel belangrijke beperkingen opgeheven.
Zo langzamerhand gaan we weer terug
naar een samenleving waarin we na lange
tijd weer meer kunnen samenkomen.
Ondertussen valt buiten veel te genieten
van een relatief koud en zich langzaam
ontwikkelend voorjaar dat ruim de tijd
neemt om over te gaan naar de zomer.
In maart hebben we onze Algemene Leden
Vergadering geheel digitaal georganiseerd.
Alle leden hebben kennis kunnen
nemen van de agenda, de verslagen en
de plannen. Evenals vorig jaar hebben
veel leden (82) de moeite genomen hun
mening in te brengen. Naast unanieme
instemming met het gevoerde beleid in
2020 en de plannen voor 2021 zijn er ook
een aantal vragen gesteld.
Op basis hiervan hee onze secretaris
Huub Casander een compleet verslag van
de ALV opgesteld, waarin ook de vragen
en de antwoorden vanuit het bestuur

zijn verwerkt. Dit verslag is te vinden op
de website onder het kopje ‘Vereniging/
Verenigingsverslagen’.
We rekenen erop dat we volgend jaar
weer een ouderwetse ALV hebben met
elkaar. Over volgend jaar gesproken. Zowel
Huub Casander als ik willen graag onze
bestuurstaken overdragen.
Daarom hierbij een oproep
aan jou. Zou jij een paar jaar
als bestuurslid taken op je
willen nemen? Neem eens
geheel vrijblijvend contact
met ons op als je meer wil weten.

hopelijk gezamenlijk het veld in kunnen en
waarschijnlijk dit najaar ook binnen samen
kunnen komen. Ons cursusteam staat te
popelen om, met hun enthousiasme en
deskundigheid, de vele belangstellenden
op weg te helpen in vogelaarsland. De
onderzoeks- en beschermingsgroepen
kunnen dit najaar dan hun ervaringen,
resultaten en plannen met elkaar
bespreken. En onder de bescherming
van de vaccinaties lijkt deze uitweg
langzamerhand (met mogelijk nog wat
hobbels en kuilen) ook meer een blijvend
karakter te krijgen.

De afgelopen tijd hebben wij het vooral
van het digitale verenigingsleven
moeten hebben. De ‘Vogelgeluiden’ en
recentelijk de ‘Weekend Weetjes’ zijn zeer
enthousiast ontvangen. Inmiddels is er
een voorzichtige start met een nieuwe
Facebookpagina gemaakt en hee de
vereniging een Instagram-account.

Als bestuur denken we eraan deze mooie
ontwikkeling binnen onze vereniging
te markeren met een eigen ‘minivogelfestival’. Een dag met activiteiten en
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Wat,
hoe en wanneer volgt later.

Het langzaam naderende einde van de
coronabeperkingen betekent voor onze
Vogelwerkgroep dat we deze zomer

Voor nu wens ik iedereen een fijne
zomerperiode toe met veel mooie
momenten in de natuur.
Piet Spoorenberg
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Beste vogelliefhebbers,
De Weekend Weetjes worden
uitstekend gelezen én
gewaardeerd. Dank voor alle
positieve reacties! Hee u zelf
een Weetje dat u met andere
vogelliefhebbers wilt delen? Of
een leuk of interessant thema?

Stuur een bericht naar:
Doortje van Dijk via:
communicatie@vwggooi.nl
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