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De Stichting Vogeltrekstation2.

Oproep tot steun.

Historie.

Besloten werd om het beschikbare geld dan ook niet te be-

steden aan investeringen, maar aan het op gang brengen van

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de vogeltrek.
Voor de huisvesting is jarenlang gastvrijheid genoten op hot

toenmalige Zoölogisch Station van de Nederlandse Dierkundige
Vereniging te Den Helder.

Op 13 december 1930 werd door een voorlopig comité beslo-

ten tot de vorming van een stichting met de naam ”Vogeltrek-
station Texel”.

De oprichters dachten aan de instelling van een ornitho-

logisch station op het eiland Texel. Het bleek echter spoedig,
dat de -uitsluitend door particulieren bijeengebrachte- fondsen

ondanks een intensieve propaganda hiervoor onvoldoende waren.
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Het onderzoek werd speciaal gericht op .het gedrag van

trekkende vogels ten aanzien van het overvlogen terrein en op

de richtingkeuze, m.a.w. het oriëntatieprobleem.
Het goede gehalte van dit met geringe middelen tot stand

gebrachte werk heeft er veel toe bijgedragen, dat het werk na

de oorlog een meer solide basis kreeg via subsidiëring door

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

In werd het werkprogramma geheel geïncorporeerd in het

nieuwe, door de Akademie gestichte, Instituut voor Oecologisch
Onderzoek (i.O.O.). Het personeel van het Vogeltrekstation ging
ook over in dienst van dit instituut.

Na overdracht van de ringcentrale door het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie te Leiden aan het Vogeltrekstation, is dit

uitgegroeid tot een afdeling met 8 personeelsleden, met een

budget voor materiële kosten dat aan de behoeften van een

moderne onderzoek-techniek tegemoet komt.

De Stichting Vogeltrekstation is inmiddels als particu-
liere organisatie blijven bestaan. De gedachte om pp Texel

een station te vestigen was al lang verlaten, maar het be-

stuur meende er goed aan te doen om het onderzoek financieel

te blijven steunen teneinde de continuiteit van het trek-

onderzoek te garanderen.
is wel gebleken, dat dit onderzoek een blijven-

de piaats heeft verworven binnen het programma van het 1.0.0.

Daarmede is het argument om dit instituut van particu-
zijde te subsidiëren komen te vervallen.

Toekomst.

Tijdens de in 1969 en 1970 gehouden bestuursvergaderingen
is in overleg met het 1.0.0. besloten, de subsidie in te trek-

ken, die trouwens in geen verhouding stond tot de werkelijke
kosten van modern instituuts-onderzoek.

?Met ingang van 1971 zal de Stichting haar voor onderzoek

beschikbare geldmiddelen zelf besteden, door particuliere initia-

tieven op het gebied van het trekonderzoek te steunen, uiter-

aard |in overleg met de afdeling Vogeltrekstation van het I.O.O.,
dat hiertoe in het Stichtingsbestuur vertegenwoordigd zal zijn.

Gedacht wordt hierbij, om enkele voorbeelden te noemen,

aan: ontwikkeling van nieuwe vangmiddelen, het ringen van wei-

nig geringde soorten, en aan reiskosten voor waarnemingen met

een goed omschreven doel.

Het jaarverslag van de Stichting zal -na het ingaan van

deze regeling in 1971- een ander karakter krijgen en een over-

zicht geven van de bovenvermelde activiteiten. Het 1.0.0. blijft

bereid om voor het jaarverslag gegevens ter beschikking te stel-

len over de voortgang van het onderzoek van de vogeltrek op dit

ins tituut.

Het ligt in de bedoeling dat eind 1970 een gecombineerd

jaarverslag in de oude stijl zal verschijnen, waarin de voort-

gang van het wetenschappelijk onderzoek op dit instituut in

de jaren 1967-1970 wordt behandeld.

Het bestuur van de Stichting vertrouwt er op, dat de nieu-

we regeling het voor een nieuwe kring van belangstellenden

aanlokkelijk zal maken om financiële steun te verlenen.
Het aantal donateurs is de laatste jaren teruggelopen,

stellig mede door de overweging van velen, dat het instituuts-

werk volledig door de overheid behoort te worden gefinancierd.
Nu de fondsen van de Stichting ten goede zullen komen aan
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initiatieven, die -zeker als ze op korte termyn moeten worden

genomen- niet of althans niet snel kunnen worden ingepast in

het programma van een instituut met zyn starre begroting, is

het belang van particuliere bijdragen duidelijk.
Binnen het kader van de nieuwe regeling wordt de contri-

butie met ingang van 1971 verhoogd tot ƒ 10.- (Studerenden ƒ5.-).
Men ontvangt hiervoor het jaarverslag en overdrukken van publi-
caties betreffende onderzoekingen die door de Stichting zijn ge-

steund, alsmede -zoals vroeger- de publicaties van de afdeling

Vogeltrekstation van het 1.0.0.

U wordt hierbij uitgenodigd Uw steun te geven aan de

nieuwe opzet van de Stichting Vogeltrekstation, door U aan te

melden als donateur.

Namens het Stichtingsbestuur:

J.G.van Marle (voorzitter)

C.L.Deelder (secretaris)
Fred.van Eedenplein 30
Heems ted e.

STICHTING VOGELTREKSTATION

Mededeling betreffende subsidie-aanvrage voor het ver-

richten van vogeltrek-onderzoek.

Zoals U hierboven hebt kunnen lezen, ligt het in de bedoe-

ling van de "Stichting Vogeltrekstation" om met ingang van 1971

het vogeltrekonderzoek in het veld actief te steunen, en wel

door het verlenen van subsidie.

De toekenning van subsidie-aanvragen zal geschieden in

nauwe samenwerking met de afdeling "Vogeltrekstation" van het

Instituut voor Oecologisch Onderzoek te Arnhem, welke afde-

ling ook vertegenwoordigd is in het bestuur van de Stichting.

Zij, die voor hun werkzaamheden in het kader van het

vogeltrekonderzoek enige financiële bystand zouden wensen,

worden uitgenodigd om vóór 1 januari 1971 een gedetailleerde

en gemotiveerde aanvrage in te dienen bjj ondergetekende.

C.L.Deelder

Fred.van Eedenplein 30
Heems ted e.

Naschrift van Arnhem-VT.

Ten overvloede wyst het Vogeltrekstation te Arnhem U

er op dat men voor iedere vorm van subsidie voor particulier
vogeltrekonderzoek zich na 1 januari 1971 moet wenden tot de

Stichting Vogeltrekstation. De subsidies, die het VT te Arnhem
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o.a. wel eens verstrekte aan vlnkenbanen komen hiermee te

vervallen. Zy kunnen dan bij de Stichting worden aangevraagd.


