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Jaarvergadering en excursie

van de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels

Deze jaarvergadering stond geheel in het

teken van het afscheid van de heer Drij-

ver, die de wens te kennen gegeven had

zijn funktie van sekretaris-penningmees-
ter neer te leggen. Zijn plaats zal in de

naaste toekomst ingenomen worden door

de heer }. J. Zweeres, in wie het hoofd-

bestuur een waardig opvolger van de

heer Drijver gevonden meent te hebben.

De vergadering onderstreepte dit ten

volle door een krachtig applaus.
Tijdens de gemeenschappelijke maaltijd
werd door het erelid en tevens de Vice-

Voorzitter, Jhr. W. H. de Beaufort
op

treffende wijze de grote verdiensten van

de heer Drijver voor de vereniging en de

vogels gekenschetst.

Meer dan 40 jaren heeft de heer Drijver
de funktie van sekretaris-penningmees-
ter vervuld en menig belangwekkend
voorval uit die lange episode werd door

hem in zijn geestig antwoord op de her-

denkingsrede van Jhr. de Beaufort aan

de vergetelheid ontrukt.

De aftredende hoofdbestuursleden, de

heren G. H. Cremers Jr., Dr Ir G. W.

Harmsen, Dr Ir H. N. Kluijver en Prof

Dr G. J. van Oordt werden bij akklamatie

herbenoemd, terwijl als nieuwe bestuurs-

leden werden benoemd de heren C. baron

Schimmelpenninck van der Oye te Was-

senaar, J. Westra te Warmenhuizen en

J. J. Zweeres te Halfweg.
Als steeds vormde ook dit maal het zeer

uitvoerige jaarverslag van de sekretaris

één der hoogtepunten van de verga-

dering.
De traditionele excursie, ditmaal naar

het Zwanenwater en de Hondsbosse zee-

wering, vormde een goed slot voor de

deelnemers aan de vergadering.
Gelukkig is hij of zij, die nog een open

oog en oor heeft voor één der schoonste
onderdelen van de Schepping: de vo-

gelwereld!

Het waren goede dagen daar rond Ber-

gen en Callantsoog en de deelnemers

zullen ongetwijfeld met prettige herin-

neringen in ’t hart weer huiswaarts ge-

keerd zijn.

P.J.

Vrijdagavond 1 juni j.l. vond in „De

Rustende Jager” te Bergen (N.H.) de

jaarvergadering plaats. Van heinde en

ver waren de leden op komen dagen, ten-

einde dit jaarlijkse evenement te kunnen

meemaken.

Ook de overheid toonde haar gewaar-

deerde belangstelling o.a. door afvaardi-

ging van vertegenwoordigers van de

volgende Ministeries: Onderwijs, Kun-

sten en Wetenschappen, Justitie en

Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie-

ning. De Burgemeester van Bergen was

eveneens aanwezig.


