
Met de beste wensen.......

Ik hoop dat de plannen, die zich nog in

het denk-stadium bevinden, ten uitvoer gelegd zullen worden. Hoe meer

leden, hoe. meer vogel- (c.q. natuur-) beschermers l Met 160 man en vrouw

mogen wij er.overigens best zijn en in vergelijking met andere organisa-

ties, mogen wij eveneens dik tevreden zijn over de belangstelling voor

de diverse avonden. Een negatief feit mag in deze filosofie niet ont-

breken: de bedankjes van een aantal leden in verband net de verhoogde
contributie. Wij wisten, dat die drastische verhoging hier en daar

zwaar zou vallen, maar wij moesten de sprong wel maken.

Tenslotte een herhaald verzoek niet aan

de kant te blijven staan en actief deel te nemen aan ons werk. Als het

"effe" kan..... Resten de welgemeende wensen voor goede en prettige

kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 1970»

JL.B.

En wat de redactie betreft.,.. De leden van dit team hopen, dat de leden

de afgelopen maanden hebben vastgesteld, dat er ook in deze VWG-sector

"groei zit"* Er is een vaste "tikploeg" ontstaan, nog uit te bereiden

met één persoon (‘met schrijfmachine.,..) met een tekenaar, die in zijn

vrije weekends - na. een weekje gesold te hebben met enig leger_materieel - !

zijn fantasieën op de stencils uitleeft,

De voorzitter broedt alsmaar ideëen uit ter

verbetering van het aai\zien van het blad en past zo nodig rewriting toe,

De secretaris port eenieder op kopy te leveren en dat laatste gaat even-

eens voortreffelijk mede dank zij. de "aanstelling" van een aantal vaste

medewerkers; ; voor het nestkastenonderzoek, Zuidelijk-Flevoland, het in-

ventarisati'ewerk Enfin, in dit blad vindt U opnieuw hun bijdragen.

En uw aandeel ? Het komende jaar meedoen 1

U w waarnemin
o

en inzenden, uw belevenissen met vogels, waard om te publi-

ceren en denk niet, dqt U niet kunt schrijven. Het lukt eenieder en wij

helpen wel een beetje.
Een gelukkig en voorspoedig 1970 i

Filosoferend over het nu bijna voorbije jaar mogen wij vaststellen, dat

het in de Vogelwerkgroep niet heeft ontbroken aan activiteiten, De VWG

heeft naam gemaakt in en .....buiten het Gooi. Er wordt in sommige

kringen ernstig rekening gehouden met de existentie van onze organisatie.
In deze drie jaar heeft zij onomstotelijk bewezen bestaansrecht te hebben.

Het probleem is, ik heb het eerder aangesneden, waar ligt de grens?

Hoe ver moet onze actieradius zich uitstrekken ? Wij mogen ons echter be-

slist nog niet op de borst kloppen en de VWG volwassen noemen. Het kader

is beslist nog te klein. De kern van goede “vogelaars” is nog te klein.

Daarom is het zo verheugend, dat uit de leden zelf, op de kleinere werk-

bijeenkomsten van de commissies, de wens naar voren is gekomen meer te

gaan doen aan de “opleiding”.
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