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Grootse jubileumviering van

60-jarige Vogelwerkgroep!

Die telling zou vergezeld moeten gaan van veel informatieve en

educatieve acties als het inrichten van exposities, het organiseren van

een fotowedstrijd, lezingen, het inrichten en opzetten van een speciale

website, het maken van een speciale Fitis, die op grote schaal verspreid
kan worden en nog veel meer. Dit zijn slechts eerste gedachten en we

staan open voor alle mogelijke denkbeeldenen ideeën.

De eerste opdracht is het formeren van een jubileumcommissie, die een

aantal activiteiten gaat benoemen en die zich vooral bezig gaat houden

met het binnenhalen van broodnodige subsidies. Uiteraard zal ook de

vogelwerkgroep haar financiële steentje bijdragen, maar het lijkt ons

vanzelfsprekend dat ook de gemeenschap een bijdrage levert aan zo'n

grootschalige manifestatie, waarin de natuur centraal staat.

Een globale berekening heeft uitgewezen dat het uitvoeren van het

voorlopige programma eenkostenpost van ongeveer 8000 euro oplevert.

Verder weten we al dat we alle hulp nodig hebben, die we kunnen

krijgen. Vooralsnogvoor het ontwikkelen van ideeën, straks ook voor het

opzetten en uitwerken van projecten, het begeleiden van activiteiten en

te veel om op te noemen.

Aarzel niet als u een bijdrage wil leveren en geefu nu al op bij Jan Kuys.

Adres en telefoonnummerstaan onder "Bestuur Vogelwerkgroep' in het

colofon van deze Fitis.

Jan Kuys

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland bestaat in 2011 liefst 60 jaar.

Hoogstwaarschijnlijk zijn we een van de oudste Vogelwerkgroep van het

land, maar dat moeten we nog uitvogelen. Een reden te meer om de

wereld om ons heen te laten weten dat we bestaan en wat te vertellen

over wat we doen.

De werkgroep PR heeft het voortouw genomen in het opzetten van een

soort van feestcommissie, die vanaf nu allerlei informatieve activiteiten

moet aanzwengelen. De plannen en ideeën zijn nog pril, maar duidelijk
is dat we veel mensen erbij willen betrekken. Daarom is het voorstel

gedaan om evenals eerder in Zoetermeer en Veenendaal een

grootschalige huismustelling te gaan organiseren. De Huismus zit in de

hoek waar slagen vallen, iedereen kent het kwetterbeestje en tellen van

de Huismus is geen Titanenklus. Die kan toch veel boeiende informatie

opleveren.


