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Verenigingsnieuws

Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken.

Flitsen uit het Jaarverslag

In het vogelasyl werden 714 vogels aangebracht,
waarvan na verzorging 80 % weer in vrijheid
kon worden gesteld. Van de bibliotheek werd een

toenemend gebruik gemaakt. Behalve een aantal

nieuwe boeken zijn er nu ook binnen- en buiten-

landse tijdschriften ter lezing.
Het jeugdblad 't Vogelaartje blijkt zeer in de

smaak te vallen bij onze jeugdige leden, die het

5 maal per jaar gratis ontvangen. Vele volwas-

senen abonneerden zich er op.

Vogelbeschermingswacht. Het aantal vogelwach-
ters steeg van 83 op 92, waarvan er 31 Contro-

leur Vogelwet 1936 zijn en 2 onbezoldigd veld-

wachter. Van 13 april tot 13 juli werden 14 ter-

reinen regelmatig bewaakt.

De rekening over het afgelopen tijdvak sluit met

een klein voordelig saldo. De leden hebben het

volledige jaarverslag ontvangen. Aan nieuwe

leden wordt dit, voor zover voorradig, nog toe-

gezonden.

Excursies

Zondag 1 februari: Plassen bij ’s-Gravezande en

Noorderpier van Hoek van Holland; zondag 15

februari: Haagse Bos en Marlot; zondag 22

februari: De Beer; zondag 15 maart: Vlaardingse
Vlietlanden; zondag 22 maart: De Beer.

Vogelcursus

Op de donderdagen 22 en 29 januari en de dins-

dagen 3 en 10 februari 1959 wordt een vogel-
cursus gegeven met dia’s, films en geluiden in

het Museum v. h. Onderwijs, Hemsterhuisstraat

2e. Aanvang 20 uur. Leden betalen ƒ 2.50, niet-

leden ƒ 3.50 voor de gehele cursus, mits aange-

meld vóór 15 januari 1959, Daarna 50 cent meer.

Aanmelden bij secretariaat.

Vogelkaarten

Serie IV van onze vogelkaarten is verschenen.

Deze omvat 5 fraaie foto's en kost ƒ 0.80. Te

bestellen door storting van dit bedrag of veel-

vouden daarvan op giro 275200. Op strookje
vermelden Vogelkaarten IV. Afgebeeld zijn:

fuut, grauwe franjepoot, lepelaar, jonge bosuilen,

zanglijster.

Adressen:

Secretaris-Penningmeester: P. Meijburg. Mar-

conistr. 55, Den Haag, tel. 398312, giro 275200.

Vogelasyl: H. Bolten, Papegaailaan 36, Den

Haag.

Vogelbeschermingswacht: H. van Dongen, Zee-

kant 17 B, Scheveningen, tel. 541190.

Id. voor Katwijk: J. Kuijt, v. d. Vegtstraat 21,

Katwijk aan Zee.

Propaganda: J. N. Vermeulen, van Beverning-
straat 4, Den Haag.
Bibliotheek: P. M, Groen, Vlielandstraat 91,

Scheveningen, tel. 540014.

Vogelwerkgroep van

K.N.N.V. en N.J.N.

Fenologische waarnemingen

Zoals elk voorjaar worden in 1959 weer trek-

waarnemingen verzameld van [itis, tjiftjaf, kie-

viet, boerenzwaluw en gierzwaluw. Dit onderzoek

wordt georganiseerd door de Studiekring voor

fenologie en oecologie, in samenwerking met het

K.N.M.I, De bedoeling is om het verband tussen

de weersomstandighedenen de voorjaarstrek van

bovenvermelde vijf vogelsoorten te onderzoeken.

Waarnemers, die aan dit onderzoek willen deel-

nemen, moeten in een bepaald terrein in het voor-

jaar dagelijks of om de andere dag hun waar-

nemingen verrichten, vanaf het begin van de

voorjaarstrek totdat alle exemplaren van de be-

studeerde vogelsoort in hun broedgebied zijn
teruggekeerd.

Zij, die hieraan willen medewerken, kunnen een

invulkaart aanvragen aan het K.N.M.I. te de

Bilt, afd. Landbouwmeteorologie, onder
opgave

van de vogelsoort(en), welke zij willen waar-

nemen. Op deze invulkaarten staan uitvoerige
instructies.

In één der volgende nrs. van „Het Vogeljaar”

hopen we iets te vertellen over de gegevens be-

treffende de voorjaarstrek van de boerenzwa-

luw, waarbij ook de sterke achteruitgang van

deze vogelsoort ter sprake zal komen.

P. B. JANSEN

Vogelbeschermingswacht

„Zuid-West Veluwe“

Nieuw gironummer

Het gironummer van de penningmeester is ge-

wijzigd in 9 5 9 9 9 2. Men gelieve hiervan aan-

tekening te maken.

Contributie en donatie 1959

Aan de leden wordt verzocht de contributie voor

1959 (minimum ƒ 4.—) vóór 1 april 1959 te stor-

ten op postrekening 95 99 92 t.n.v. Penningmees-
ter Vogelbeschermingswacht „Z.-W. Veluwe”

te Bennekom.

De donateurs wordt verzocht hun donatie

(ƒ 3.—) eveneens vóór 1 april 1959 op boven-

genoemde wijze te voldoen.

Na 1 april zullen voor niet betaalde contributies

en donaties kwitanties worden aangeboden,
waarvan de bedragen zullen moeten worden

verhoogd met 35 ct. incassokosten.

Daar het te veel ruimte in beslag neemt om het

jaarverslag in extenso te publiceren, geven wij

hieronder enige belangrijke feiten daaruit:

Het ledental nam toe tot 1779. Er werden 32

excursies georganiseerd, waaraan door ruim 750

personen werd deelgenomen. Eén van die excur-

sies ging naar België.
Meer dan 600 nestkasten zijn in het beheer van

de vereniging, welke jaarlijks worden gecontro-
leerd en schoongemaakt. De broedresultaten van

de vogeltuin in de Bosjes van Poot waren: 91

nesten van 21 soorten, waarvan er 62 gelukt zijn

en waarvan 267 jonge vogels zijn uitgevlogen.
Onze vogeltuin in Meer en Bos leverde eveneens

een zeer groot aantal jongevogels op.


