
De Gierzwaluw 

Van de penningmeester 
Keeslan van Bergeijk 

B ij het schrijven 
van dit stukje 
heb ik de balans 

over 2019 nog niet 
kunnen opmaken, maar 
ik durf wel te stellen 
dat wij nog steeds een 
fmancieel gezonde 
vereniging zijn. De 
afgelopen jaren was 
het uitgangspunt dat wat 
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• de nederlandsche 

er aan contributies ( en cursusgelden) binnenkwam er ook uit 
mocht. We hebben gekeken naar mogelijke besparingen en daarop onder meer onze 
statuten aangepast. U ontvangt de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 
nu via de mail. Ook oproepen tot betaling van de contributie en andere communicatie 
ontvangt u via de mail, dat scheelt veel gedoe, papier en postzegels. 
We hebben de leden eerder gevraagd om de Gierzwaluw zoveel mogelijk digitaal te 
willen ontvangen. Wellicht goed om te weten, maar een papieren Gierzwaluw kost, 
inclusief porto, nu ongeveer 4 euro per stuk, dat maal 4 exemplaren is ongeveer 16 
euro per jaar, uw lidmaatschap is op jaarbasis gemiddeld € 17 ,50, kortom, u begrijpt 
dat wij blij zijn met de leden die inmiddels hebben gekozen voor de digitale vari
ant. De ledencontributie van €17,50 per jaar is trouwens sinds eind 2006! niet meer 
gewijzigd. 
De huidige opbrengsten uit de besparing van de digitale Gierzwaluw hebben we 
bestemd voor onder meer het uitbreiden van bijvoorbeeld het aantal lezingen en de 
vergoeding voor de sprekers, kleine vergoedingen voor (externe) excursieleiders, de 
huur van de faciliteit/catering aan de Eerste Helmersstraat en vinden in de toekomst 
mogelijk ook hun weg naar het project "De Vogelatlas van Amsterdam". Toch voorzie 
ik dat ik, door de stijgende kosten, in de komende jaren een verhoging van de con
tributie zal moeten gaan voorstellen. Mijn ideeën hierover zal ik voorleggen in de 
Algemene Leden Vergadering op 18 maart 2020. 
Onze vereniging groeit nog steeds. We tellen op dit moment 460 betalende (huis) 
leden. De jaarlijkse vogelcursus trekt altijd nieuwe leden, maar we worden ook ge
vonden via onze website. 
En, heeft u uw contributie voor 2020 al overgemaakt? 

Tot in het veld. 

Jaargang 58 Nummer 1 Maart 2020 7 


