STRENG EN WAAKZAAM!

De Gierzwaluw

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA

Kramsvogel, Waterland, 17 oktober 2020

S

treng en waakzaam!
Dat klinkt als het motto van één of ander beveiligingsbedrijf ...
Onlangs maakte ik een herfstwandeling in de Vijfheerenlanden tussen Zouweboezem en Luistenbuul bij Lexmond. Een mooi en gevarieerd landschap van water,
riet, moerasbos, boomgaarden, weilanden, spannende paadjes, knotwilgen en natuurlijk de uiterwaarden langs de Lek. De Purperreigers, waar het gebied onder meer om
bekend staat, waren al vertrokken en het was nog iets te vroeg voor grote aantallen
overwinterende ganzen en eenden. Maar direct bij aanvang werd ik al vergezeld door
de welluidende zang van de Cetti's zanger, een favoriet van mij dit jaar (ik schreef
daar al eerder over). Tijdens mijn wandeling nog zeker een half dozijn andere zangposten van deze forse zanger, die je heel goed hoort, maar niet zo snel ziet.
Maar de vogels die mij op die dag het meest verblijdden, een vaste doortrekker en
wintergast in ons land, waren de Kramsvogels. Honderden, hoog in de wilgen en
overvliegend. Het was windstil en in het mooie zonlicht nam ik uitgebreid de tijd om
deze veelkleurige lijster eens goed te bekijken. Ze waren behoorlijk schuw en gingen,
als ik aan kwam lopen, al op grote afstand op de wieken, met hun typische roep, om
een flink eind verderop weer neer te strijken. Maar na een tijdje wachten, kwamen ze
weer terug en lieten ze zich goed bekijken terwijl ze zich te goed deden aan de felrode
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bessen van de meidoorns waar de dijken langs de uiterwaarden vol mee staan. En
tijdens dat bekijken van de foeragerende Kramsvogels viel mij ook hun kenmerkende
oogopslag weer goed op, die streng en waakzaam de omgeving in de gaten hield.
Anders dan het vriendelijker ogende (kraal)oogje van de ook aanwezige Merel, Zanglijster en Koperwiek.
Het zijn bijzondere tijden, en het was fijn er op deze manier even uit te zijn!
Het bestuur probeert tussen alle van overheidswege opgelegde Corona-beperkingen
door de machine wel draaiende te houden. Zoals al viel te lezen in Nieuwsflits en op
de website hielden wij de Algemene Ledenvergadering 2020 deze keer digitaal. Voor
wie het nog niet gelezen heeft, de belangrijkste besluiten van de ALV betreffen:
• Vaststelling van het verslag van de ALV van 18 maart 2019 (over het verslagjaar
2018);
• Vaststelling van het fmancieeljaarverslag 2019 van de penningmeester, décharge
van de penningmeester/het bestuur voor het gevoerde beleid en (her)benoeming van
de kascommissie;
• Instemming met de begroting 2020; opmerking verdient wel dat deze begroting is
gemaakt in januari 2020 en mogelijkerwijs is ingehaald door de bijzondere situatie
waarin wij verkeren;
• Benoeming tot algemeen bestuurslid van Luella van Turnhout en herbenoeming als
algemeen bestuurslid van Teun van Dijk. Welkom Luella! En mooi dat je er weer bij
bent, Teun!
Daarnaast was het goed dat diverse leden van hun (online) spreekrecht (per e-mail)
gebruik hebben gemaakt met een aantal interessante en nuttige vragen en opmerkingen. Ik verwijs graag voor meer informatie naar het concept-verslag zoals dat is
geplaatst op onze website. Daar is ook het lezenswaardige Inhoudelijk Jaarverslag van
de VWGA over het (Corona-vrije!) jaar 2019 te vinden met bijdragen van de diverse
commissies en coördinatoren.
Interessant is daarnaast dat onze vereniging zich in een sterke ledengroei mag verheugen. Volgens de laatste tellingen hebben wij meer dan 500 leden! Onlangs zijn er
enkele excursies gehouden (Corona-proof) speciaal voor onze nieuwste leden, die tot
dan toe nog helemaal nergens aan mee hebben kunnen doen.
Het bestuur vergadert via Zoom en dat gaat goed, hoewel persoonlijk contact veruit
de voorkeur geniet. Ons nieuwe algemeen bestuurslid Luella van Turnhout nam voor
het eerst officieel 'in functie' deel, en het bestuur is ook blij te melden dat een nieuw
(aspirant) algemeen bestuurslid zich momenteel oriënteert op het bestuurslidmaatschap en mee vergadert. Nu nog die nieuwe penningmeester en secretaris! Zoals
bekend treden de huidige penningmeester en secretaris begin volgend jaar af en in
hun opvolging is nog niet voorzien. Het moet toch mogelijk zijn onder die 500 leden
onze nieuwe penningmeester en secretaris te vinden! Meld je - ook als je het nog niet
zeker weet - eens voor een oriënterend (telefoon)gesprek bij de huidige penningmeester en secretaris of draai een keertje mee (voorlopig via Zoom) tijdens één van onze
bestuursvergaderingen!
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Helaas worden wij voor wat betreft het organiseren van een aantal andere belangrijke
activiteiten van onze vereniging (in het bijzonder onze reguliere (groeps)excursies,
lezingen en cursussen) vergaand beperkt door de huidige beperkte lock-downmaatregelen. Hoe lang dit nog gaat duren, valt op dit moment nog niet te zeggen,
en wij zullen het ermee moeten doen. Uit de berichtgeving van de afgelopen weken
en maanden blijkt dat de tweede Corona-golf waar wij nu mee te maken hebben
waarschijnlijk mede is ontstaan door het te snel en te veel laten vieren van de teugels
na de eerste golf. Ook wordt al gesproken over de mogelijkheid van een derde golf
in de komende wintermaanden. Terug naar normaal zal waarschijnlijk niet eerder
kunnen gebeuren dan nadat een aanzienlijk deel van de bevolking is gevaccineerd en
hoe lang dat nog gaat duren weet niemand. Ik heb van nabij gezien hoe ondanks alle
afstands- en andere strenge voorzorgsmaatregelen een besmetting met het Covid-19
virus in een klein en onverwacht hoekje ligt en dat de nasleep daarvan vervelend en
ongemakkelijk is. Dat het wel losloopt, is niet juist. Iedereen wordt hierdoor geraakt,
maar met een ledenbestand in de hogere leeftijdscategorieën dienen wij extra streng
en waakzaam te zijn! Voor onszelf en voor anderen.
Blijf gezond, doe voorzichtig, maar probeer in deze buitengewone tijden ook een
beetje van onze bijzondere (stads)natuur te genieten!
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