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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

bestuur

Op 19 april heeft de Wadvogelwerkgroep f 30.000 van het Anjerfonds ontvangen. De overhandiging vond plaats bij de pier van

Holwerd. De gebeurtenis was ingebed in een toepasselijk programma met een integrale telling en enkele lezingen. Door de

prima organisatie en het geweldige weer is het een feestelijk geheel geworden. De dag heeft de PR van de vereniging bepaald

niet geschaad... Wadvogelwerkgroep, bedankt!

Hoewel op het moment dat ik dit schrijf nog niet alle toegezegde stappen ondernomen zijn, is het nu wel duidelijk dat de FFF zal

afzien van de aanschaf van het FLOR computerprogramma. Met de subsidieverstrekkers zullen wij een gesprek aangaan of de

reeds bestemde gelden ook op andere wijze ten behoeve van de vereniging kunnen worden ingezet.

Gertie Papenburg

plantenferban

Rozenexcursie omgeving Twijzel-Kootstertille

Op zaterdag 14 september organiseert het Plantenferbén van de FFF een rozenexcursie rond Twijzel en Kootstertille. Deze

omgeving is vermaard om zijn rijkdom aan wilde rozen-soorten. De excursie staat onder leiding van Karst Meijer. Deelnemers

krijgen een exemplaar van een specialistische (Duitse) rozensleutel.

Er is besloten tot een maximumaantal deelnemers van 15. De kosten bedragen f 5,- p p. De excursie begint om 9 00 uur.

Aanmelding bij Gertie Papenburg (Molenerf 84, 9285 VP Buitenpost; tel. 0511 541376). Inschrijving op volgorde van aanmel-

ding Na aanmeldingontvangt men nadere informatie over het verzamelpunt.

Tijdens de ledenvergadering is als nieuwe coördinator voor het Fûgelferbân Klaas van Dijk naar voren getreden Klaas van Dijk

is de vertegenwoordiger van Vogelbescherming voor Noord-Nederland; hij woont in Groningen, is Fries van oorsprong en is al

sinds lange tijd lid van de FFF. Om formele redenen kon Klaas nog niet officieel verkozen worden; in strikte zin is hij dus

coördinator ad interim. We hopen dat hetFügelferbân met hem een goedetijd tegemoetgaat!

Tijdens dezelfde ledenvergadering zijn een paar opmerkingen gemaakt over het Organisatieschema ’nieuwe stijl’. Deze

opmerkingen zijn verwerkt. De leden hebben het nieuweschema inmiddels ontvangen.


