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BESTUUR

18 november 1991

Aan de andere kant was het symposium bedoeld als discussie binnen de natuurbeschermlmgswereld. Op
dat punt bleek er grote betrokkenheid. Enkele zorgen overheersten. Is er aan de formulering van het

overheidsbeleid wel voldoende (filosofische) bezinning voorafgegaan? Is er voldoende aandacht voor de

'witte gebieden' bulten de ecologische hoofdstructuur? Is door bezuinigingen de geldstroom voor het

natuurbeleid nu reeds weer aan het opdrogen? De meningen bleven gedurende het symposium uiteenlopen.

Pleitbezorgers voor het behoud van halfnatuurlijke graslanden, van de natuurontwlkkelingsvisle, van

een meer maatschappelijk gerichte benadering van natuurbeleid en de kille rekenmeesters, ze waren er

allemaal. De sfeer bleef goed, er werd ook veel gelachen en een leder werd geprikkeld de eigen

standpunten te heroverwegen. Dat kan alleen maar winst zijn. Toch een geslaagd symposium dus. Wel is

duidelijk geworden, dat de 'twee sporen'-aanpak niet voor herhaling vatbaar is.

Wie neemt de knip over van Rennle? Onze penningmeester Rennle Hosper-Tjepkema is acht jaar

penningmeester van de FFF. Ze treedt in februari 1992 af, aan het eind van haar tweede periode. Een

groot verlies voor het bestuur, want ze heeft het uitstekend gedaan. Het valt ons niet mee iemand te

vinden, die tijd en energie heeft om de knip van Rennle over te nemen. We draaien er niet omheen: Het

penningmeesterschap van de FFF is een behoorlijke klus. Nu de vereniging al jaren buitengewoon actief

is, is er een 'stevige' financiële structuur ontstaan van inkomsten uit lidmaatschapsgelden, subsidies,

cursusgelden, verkoop van rapporten e.d. aan de ene kant en de uitgaven naar alle ferbénnen,

werkgroepen, cursussen e.d. aan de andere kant. Wij roepen een ieder op eens na te gaan of hij/zlj
deze taak op zich kan en wil nemen, of ons namen aan te reiken van mensen, die hiervoor geschikt
zouden kunnen zijn. Voor de klus pleit samenwerking binnen een fijn en enthousiast bestuur en de zin

van dit werk voor de natuurbescherming.

Gertie Papenburg, 05115-1376

planteferbân

14 november 1991

Op vrijdag 25 october hebben vele floristen hun streeplljsten van het seizoen 1991 ingeleverd. De

oogst was ca. 200 lijsten. Er was deze avond geen spreker uitgenodigd. Er was echter genoeg

herbariummaterlaal en andere gespreksstof, waardoor de dias van Sake Roodbergen niet alle konden

worden getoond. De wel getoonde plaatjes waren 'plaatjes', zoals we van Sake gewend waren.

Op zaterdag 8 februari wordt weer 'Floaradel FryslAn' georganiseerd. Ditmaal is er een uitgebreid
programma met als onderwerpen: Orchideeën, Varens in Nederland en It Fryske Gea. De Floaradel begint
om 9.30 u en duurt tot ca. 15.00 u.

Harry Waltje, 05120-21508

CURSUS BROEDVOGELINVENTARISATIE

Voor de FFF-cursus vogellnventarisatie 1992 bleek veel belangstelling. De cursus is meer dan

volgeboekt. Het vermelden waard is de grote belangstelling van de Friese natuurbeschermings-
organisaties voor de cursus. De inschrijvers hebben Intussen bericht ontvangen over plaatsing. De

afvallers worden op een reservelijst geplaatst. Mogelijk wordt de cursus in 1993 herhaald.

Freek Nijland, 05103-2736

Symposium Op 15 november heeft het FFF-symposlum ’Hoe maakbaar is natuur’ plaatsgevonden.

Terugkijkend kunnen we het symposium als geslaagd beschouwen. Het begeleidend symposiuranummer van

Twirre was bijzonder verzorgd. Een ieder heeft dit kunnen constateren, hulde aan de redactie! Omdat

op deze wijze de inhoud van de lezingen voldoende bekend mag worden verondersteld, beperk ik me tot

enkele opmerkingen over de discussie. De eerlijkheid gebiedt toch ook enkele kritische opmerkingen te

maken.

Het symposium was aan de ene kant bedoeld als ontmoeting tussen natuurbeschermers en mensen, die

meer uit hoofde van hun beroep met natuurbescherming te maken krijgen, zoals boeren,

waterschapsbestuurderen en dergelijke. Ze waren er wel, maar hebben zich nauwelijks in het gesprek

gemengd. De discussie is dan ook niet zo van de grond gekomen, als we wel zouden willen. Wel hebben

verschillenden van hen in de wandelgangen te kennen gegeven, het initiatief van de FFF op prijs te

stellen.


