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Van het bestuur
Weer zitten we in een periode dat reguliere verenigingsactiviteiten niet mogelijk zijn. 
Na de zomer hebben we slechts een korte tijd op een vrij normale manier activitei-
ten kunnen organiseren met enkele excursies met maximaal 10 personen. Als be-
stuur vinden we het echter belangrijk om een bijdrage te leveren aan het voortzet-
ten van de (nu) dalende lijn met betrekking tot de Corona besmettingen en wachten 
we met het opstarten van fysieke groepsactiviteiten (lezingen, cursussen, ALV). De 
excursies genoemd elders in het blad gaan daarom wellicht niet door. Kortom houd 
de website en mailberichten in de gaten voor actueel nieuws.

Helaas hebben we als bestuur al zoomend afscheid moeten nemen van twee zeer 
gewaardeerde bestuursleden. Johan Stuart en Rino Abrahamse hebben zich  
gezamenlijk tientallen jaren ingezet als bestuurslid. Rino tevens als trekker van de 
Veldwerkcommissie waar hij zich heeft ingezet voor het bedenken, organiseren en 
invullen van monitoringsprojecten in de regio, waaronder de Broedvogelatlas van 
Noord-Holland. Elders in deze Fitis een artikel over ‘onze’ duizendpoot’ Johan  
Stuart die door SOVON als ‘Vrijwilliger van het jaar 2020’ is gekozen. Een terechte 
blijk van waardering voor zijn inzet op vele terreinen! Goed nieuws is dat we de 
Veldwerkcommissie hebben kunnen uitbreiden met Christophe Reijman en Marcel 
Slaterus. Christophe zullen we als bestuur op de eerstvolgende ALV aan de leden 
voorstellen als nieuw bestuurslid. Ik ben erg blij met de inzet van beide heren en de 
versterking van de Veldwerkcommissie. Daar komen vast veel nieuwe initiatieven 
uit naar voren.

Vanaf nu zullen we u maandelijks, in aanvulling op de website en Fitis, op de hoog-
te houden van verenigings- en vogelnieuws in de regio. Heeft u bijvoorbeeld al de 
nieuw ingerichte Houtrakkerbeemden bezocht? Met als kers op de taart een nieuwe 
vogelhut, mogelijk gemaakt door de inzet van leden en de gulle donatie van een lid.
 
In de planning hebben we een digitale nieuwsjaarborrel met de traditionele quiz. 
Niet te vergelijken met het gezellige samen zijn in Het Seinwezen, maar we gaan het 
proberen. Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen in goede gezondheid.
 

■ Met vriendelijke groet,
Martijn Korthorst
voorzitter


