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De Avifauna: voortgang en verkoop aan bedrijven

Maar we willen meer doen voor een brede verspreiding. Mede

door de fraaie vormgeving zal het een aantrekkelijk relatiege-
schenk zijn. Één van de extra activiteiten is dat we bedrijven
en instellingen zoeken die belangstelling hebben voor afname

van een hoeveelheid boeken. Ook kan gedacht worden aan bedrij-
ven die het boek als een feestelijke attentie aan hun perso-

neel willen geven. Bij grootafname kan een korting op de prijs
worden gegeven.

Leden van de Vogelwerkgroep, die organisaties kennen waar mo-

gelijk interesse voor grootafname bestaat, worden verzocht dit

te melden aan het projectteam. Zij kunnen hiervoor contact

opnemen met Jan van der Pool, secretaris van de Stichting, te-

lefoon 02520-20067, of ondergetekende, telefoon 023-389481. De

bedrijven worden dan door ons schriftelijk en telefonisch be-

naderd met het verzoek een (groot) aantal boeken af te nemen.

Namens het Avifaunaprojectteam.
Johan Stuart

De werkzaamheden aan hét boek over de avifauna van Zuid-Kenne-

merland en de Haarlemmermeer vorderen gestaag. Het grootste

deel van de teksten is, dankzij de inspanningen van vele au-

teurs en de redactieleden, in eerste instantie voltooid. Enke-

le proefteksten worden nu besproken met de redactie van de

KNNV-Uitgeverij.
Met een royale particuliere gift, en een deel van de extra

contributies die de leden van de VWG betaald hebben, kon de

Stichting die de Avifauna uitbrengt een aanloopfonds vormen.

Doordat Gemeentewaterleidingen Amsterdam en het Provinciaal

Waterleidingbedrijf Noord-Holland belangrijke subsidies hebben

toegezegd, bestaat reeds gegronde hoop op een rijk geïllus-

treerd kwaliteitsboek tegen een alleszins acceptabele prijs.
Andere potentiële sponsors worden nog door de KNNV benaderd.

Alles wijst erop dat de Avifauna in het najaar van 1996, een

lustrumjaar van de VWG, in de boekwinkels zal liggen. We zijn
er van overtuigd dat het boek langs die weg veel kopers zal

vinden.


