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Verenigingsnieuws

Vogelbeschermingswacht

„Zaanstreek”

Contributie 1962

Opwekking

Er moet een grotere aktiviteit aan de dag treden.

U weet allen waarvoor dit nodig is. Mogen wij

u daarom verzoeken gehoor te geven aan onze

oproep tot werving van nieuwe donateurs? Dit

zijn de voordelen: twee maal per seizoen één

gratis kaart voor de grote filmavonden, boven-

dien zes maal per jaar „Het Vogeljaar” gratis,
regelmatig toezending van ons excursieprogram-
ma etc. Dat alles voor slechts ƒ 4,— per jaar.
Het moet u toch mogelijk zijn minstens één

donateur te winnen.

Wij wensen u tenslotte prettige Kerstdagen en

een bijzonder goed 1962.

Vogelwerkgroep der N. J. N.

Contributie 1961 en 1962

Willen degenen, die nog niet hun contributie

voor 1961 betaald hebben, dit zo spoedig
mogelijk doen en willen verder alle V.W.G.-ers

hun contributie voor 1962 storten op giro
44 55 95 t.n.v. V.W.G. der N.J.N. te Amsterdam,

correspondentie-adres Beilcrstraat 43, Assen.

Vogelbeschermingswacht

„Noord Veluwe”

Nieuwe
groep opgericht

Zoals de Vogelbeschermingswacht ~Zuid West

Veluwe” een aftakking was van de Vogelbe-
schermingswacht „Zaanstreek”, ziet het er naar

uit, dat de Vogelbeschermingswacht „Zuid

West Veluwe" de kiem in zich heeft gehad

voor een nieuwe Vogelbeschermingswachtt.w.

de op vrijdag 17 november 1961 te Harderwijk
geboren Vogelbeschermingswacht „Noord

Veluwe". omvattende de plaatsen Ermelo.

Harderwijk, Nunspeet en omgeving. De be-

doeling is uitbreiding aan de werkingssfeer
te geven in de richting van Apeldoorn. Als

voorlopig bestuur fungeren de heren Tjittes
en Wels te Harderwijk en de heer Smit te

Nunspeet. De heer Wels was tot heden lid

bij „Zuid West Veluwe” en zet thans samen

met de anderen zijn schouders onder de taak

van het consolideren van hun voorlopige op-

zet. Succes er mede, geachte vogelaars!

Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels

Jaarvergadering 1962

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van

„Vogelbescherming" zal worden gehouden op

zaterdag 24 februari in de St. Janszaal van

Krasnapolsky, aan de Warmoesstraat te Am-

sterdam en te 14.00 uur precies beginnen. De

leden ontvangen nog een uitvoerige convo-

catie.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk op ver-

toon van het bewijs van lidmaatschap voor

1962, dat wordt toegezonden na overschrijving
van de jaarlijkse contributie op postrekening
292 13 ten name van „Vogelbescherming" te

Amsterdam.

Het huishoudelijke gedeelte van de bijeen-

komst wordt gevolgd door de vertoning van

een of meer fraaie kleurenfilms over vogels.

Wilt u uzelf kosten en ons werk besparen?
Donateurs en leden, wees zo goed en maak uw

donatie of lidmaatschapsgeld voor 1962 zo spoe-

dig mogelijk over op gironummer 48 42 95 t.n.v.

penningmeester F. A. Sjollema, Tulpstraat 19

te Koog aan de Zaan. Bij voorbaat hartelijk
dank.


