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Berichten van de SVN

Reeds nu kondigen we de 6
e

Noordhollandse Vogeldag aan, welke

op zaterdag 25 november 1989 in Hoorn gehouden zal worden.

Dit keer wordt ze georganiseerd door de Stichting Vrijwillig

Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland, met als thema

natuurbeheer in Noord-Holland.

Noteer dit nu alvast in uw agenda! Nadere mededelingen over

deze zeer interessante dag volgen nog.

Nu al weer voor het 9e jaar verschijnt het vogeltijdschrift

"De Graspieper" .
Dit Noordhollandse blad staat inmiddels

bekend als een van de beste regionale vogeltijdschriften. In

de vier nummers van 1988 kwamen onder meer aan de orde: (het

voorkomen van) de Klapekster, de Tafeleend, de Bocmvalk en

de Rode Wouw in Noord-Holland, alsmede gebieden als polder

Mijzen en de Zaanstreek. Daarnaast verschijnt er een overzicht

van artikelen in de periodieken van de Noordhollandse vogel-

werkgroepen.

Men kan zich abonneren door (slechts) ƒ17,50 over te maken

op gironummer 2229714 t.n.v. de stichting SVN te Assendelft

o.v.v. "De Graspieper".

Het dagelijks bestuur van de Stichting Samenwerkende Vogelwerk-

groepen Noord-Holland (SVN) heeft versterking nodig na het ver-

trek van Jan Heijink als secretaris. De SVN, een overkoepeling

van alle Noord-Hollandse vogelwerkgroepen en tevens distrikt

van SOVON, kent een dagelijks bestuur (D.B.) dat 2 à 3 vergade-

ringen per jaar houdt. Daarnaast is het D.B. uiteraard aanwe-

zig op de twee maal per jaar te houden algemene bestuursverga-

dering, waarin alle vogelwerkgroepen zitting hebben.

Het is gewenst dat het D.B. met twee leden wordt uitgebreid.

Indien men hiervoor belangstelling heeft, dan kan men contact

opnemen met Peter Meijer (voorzitter SVN, 02278-1441) of met

Evert van Huijssteeden (023-270036).
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De voorbereiding van het boek Broedvogels van Noord-Holland

is in volle gang. Alle gegevensbestanden zijn nu bewerkt via

typologische analyse. Dit resulteerde in 33 te bespreken vogel-

gezelschappen. De teksten worden nu door de auteurs geschre-

ven. Volgens planning zal het boek in 1990 verschijnen. Er wordt

gestreefd naar een prijs van ƒ30,- a ƒ35,-; niet veel voor iets

dat zeer fraai beloofd te worden.

Het nieuwste nummer van ”De Graspieper”, het blad

van de SVN.


