
Wij verwachten van een nieuwe 
voorzitter dat hij of zij:
• achter de doelstelling van de VWG 

staat: het bestuderen en beschermen 
van de in het wild levende vogels in 
het werkgebied

• a initeit hee  met flora en fauna.
• de Algemene Ledenvergaderingen en 

de bestuursvergaderingen leidt.
• samen met de  medebestuursleden 

de leden inspireert en motiveert.
• de samenwerking en saamhorigheid 

binnen de vereniging bevordert.
•  goede contactuele eigenschappen 

bezit, kan samenwerken en delegeren 
en een bruggenbouwer is.

• het ontwikkelen van nieuw beleid en 
nieuwe activiteiten stimuleert.

• het gezicht van de vereniging naar 
buiten is en de samenwerking met 
natuurverenigingen en instanties 
bevordert.

Onze huidige
voorzitter Piet Spoorenberg en 

secretaris Huub Casander zullen,
na een zittingsperiode van ongeveer 
9 jaar, per 17 maart 2022 tijdens de 

Algemene Ledenvergadering a reden. 

Het bestuur zoekt nu opvolgers die 
met enthousiasme en energie deze 

functie(s) willen overnemen.Onze secretaris :
• voert in overleg met de andere 

bestuursleden de correspondentie.
• verzorgt het opstellen en 

versturen van de agenda voor 
bestuursvergadering en de ALV.

• maakt een bondig verslag van de 
vergaderingen.

• verzorgt het samenstellen van het 
jaarverslag voor de ALV.

• informeert (bestuurs)leden over voor 
hen binnengekomen mededelingen 
en berichten.

• verzorgt het digitaal secretariaat-
archief.

• houdt het rooster bij van a reden 
van de leden van het bestuur en de 
kascontrolecommissie.

Wie wil 4x per jaar voor De Korhaan
leuke vogelwaarnemingen uit

ons gebied samenvatten?

Nodig: een computer en dan onze eigen 
connectie met Waarneming.nl raadplegen:

https://gooi.waarneming.nl/

Rob (R.G.) Moolenbeek via:
redactie@vwggooi.nl

Ben je geïnteresseerd of ken je 

iemand voor een van deze functies?

Neem even contact op met Piet, Huub 

of een van de andere bestuursleden. 

Ook is het mogelijk contact te 

zoeken via secretaris@vwggooi.nl of 

telefonisch via 06-19709378.

HERHAALDE

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Voorzitter Secretaris
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