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De voorjaarsbijeenkomst van de vlinderwerkgroep Friesland vond plaats op 
22 april 1997 in het Natuurmuseum te Leeuwarden. 
De avond werd voorgezeten door G. Bergsma wegens verhindering van Ph. 
Zeinstra. Aanwezig waren 30 leden, alsmede Kars Veling van de Vlinder
stichting. Afwezig met kennisgeving: 8 leden. 

Naast de opsomming van een aantal ingekomen stukken, waren er enkele 
medede lingen. De belangrijkste hiervan: 
- Het ontstaan van een nieuwsbrief voor de vlinderwerkgroepen in Neder

land, waarvan het eerste exemplaar inmiddels door het bestuur is ontvan
gen. De opmaak en lay-out zijn in handen van de Vlinderstichting onder 
redactie van Kars Vel ing. 

- Afscheid van het bekende jaarverslag van onze werl<groep en het ontstaan 
van een 2x per ja.ar verschijnende nieuwsbrief (voor-/najaar). G. Bergsma 
licht e.e.a. toe. 

- Verhoging van de contJibutie; in vet:band met de hogere kosten om 2x per 
jaar een nieuwsbrief te vervaardigen, is besloten de jaarlijkse oontJibutie te 
verhogen naar f 10,00 p.p. 

- Voorbereidingen voor een provinciale inventarisatieactie met betrekking 
tot het Oranjetipje. Een oproep voor het Friese volk zaJ plaatsvinden mid
dels een bericht in de Leeuwarder Courant. Waarnemers kunnen de fam. 
Sinnema bellen. 

Het nieuwe jaarverslag (1995) is verschenen. Janny Sinnema licht kort de 
inhoud toe. 

Na de pauze volgde de presentatie van het Dagvlinderproject Friesland door 
Kars Veling. Dit doet hij op de van hem bekende boeiende wijze aan de hand 
van een aantal sheets. en dia's. In totaal 21 dagvlindersoorten passeren de 
revue met verspreidingskaartjes en prachtige dia's. Van de circa 3500 km
hokken zijn er tot ultimo 1996 zo'n 2700 min of meer goed onderzocht Een 
km-hok is goed onderrocht als zeker in 3 verschillende perioden (apriVmei, 
juni/juli en augustus/september) is bezocht Voor een behoorlijk deel van de 
2700 onderzochte km-hokken is dit wel gebeurd. 

Voor 1997 zal echter nog het nodige moeten gebeuren. Kars Veling wenst ons 
daarbij veel succes. G. Bergsma dankt hem voor zijn bijdrage en overhandigt 
hem een attentie. Na de rondvraag wordt de bijeenkomst om 22.00 uur be
eindigd. 
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