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Jaarverslag 1951

sloten het jaar af met 19 medewerkers en 15

donateurs.
Do statuten en het huishoudelijk reglement vonden

roeds op 3 April hun beslag.

Lezingen
In de bovenzaal

van „Reehorst” te Ede verzorgde
Jan. P. Strijbos een lezing met films voor donateurs,
leden

en verdere belangstellenden (6 Maart).
Voorts hield de heer H. J. A. de Reuver, hoofdcon-

bolcur-Vogelwet
van het Ministerie van Onder-

lijs, Kunsten en Wetenschappen een lezing met

lehtbeelden voor leden over de „Vogelwet 1936”.

eshonderd scholieren bezochten op 7 November
c es namiddags de lezing van Jan. P. Strijbos over

-ONBEKEND SPANJE”. De avondvoorstelling
vooi volwassenen was eveneens prima bezocht.

In samenwerking met de K.N.N.V. afd. Ede organi-
seerden wij in December een lezing in „Het Hof

van Gelderland” met als spreker Dr De Vries uit

ageningen. Onderwerp: Vogelinventarisatie in

de Gelderse Vallei.

Controleurs Vogelwet 1936

aast de propaganda voor vogelbescherming ziet

ce vereniging ook de actieve bescherming als een

elangrijke taak. De door de vogclwet geopende
mogelijkheid om burgers opsporingsbevoegdheid
krachtens deze wet te verlenen, past dan ook in het

‘aam van onze werkzaamheden.

Kennis van de wet en van de nederlandse vogels

wordt als eis gesteld.
Met goed gevolg legden dit jaar 6 medewerkers

examen af en ontvingen aldus hun officiële aan-

stelling.

Bestuur

De voorlopige werkgroep gaf op 23 Mei te kennen,

dat zij haar taak als beëindigd beschouwde. Het

bestuur werd daarna als volgt gekozen:
Voorzitter: ]. Albers; Secretaris: J. Dekker, Pr.

Bcrnhardlaan 2 te Ede, telefoon 8674; Penningmees-

ter E. Boer.

Excursies

Voor donateurs en leden was er in Mei een excur-

sie naar de kapraecuwen en sterns van het Leer-

sumsc veld. Vele tochtjes in klein groepsverband
vormden voor de medewerkers wel de hoofdschotel.

Onderzoek

Onder leiding van onze medewerker J. A. Eygen-

raam werd op 16 Juni een onderzoek ingesteld naar

de gedragingen van een paartje bonte spechten, dat

de jongen verzorgden. Elf medewerkers waren

daarmee van ’s morgens vier tot ’s avonds negen

uur in de weer.

Voorts werd aangelegd een voorlopige lijst van de

in ons gebied voorkomende vogels.

Nestkasten

Dank zij de medewerking van het gemeentebestuur
van Ede, de firma Tulp, vele scholieren met hun

onderwijzers en onze leden werd een begin gemaakt
met de vervaardiging van 500 ncstkastjes, die in de

Ginkel en Hindekamp zouden komen te hangen.
De heer Looman zegde toe zich met de controle-

werkzaamheden en de leiding van dit werk te be-

lasten.

Ruim honderd scholieren werkten hier ijverig aan

mee.

Alles tesamen genomen is er reden met voldoening

terug te zien op
de afgelopen periode.

Op 4 Januari werd de vereniging opgericht door

de heren Albers, Boer, Eijgenraam, Gazenbeek,

Gunn, Haalboom en Haffmans. Een driemanschap,
bestaande uit de heren Albers, Boer en Haffmans
werd als voorlopige werkgroep aangesteld.
Verschillende instanties en verenigingen kregen
bericht van de oprichting en er werd uitstekende

medewerking verleend door de Edesche Courant,

hetgeen tot gevolg had, dat er na vier weken reeds

elf leden waren.


