
Bestuursmededelingen

Subsidie

Bikbergerbos

Het actiecomité, dat het Bikbergerbos wil behouden,

hebben wij op de hoogte gesteld van de afgelopen voorjaar ondernomen

pogingen te komen tot een grotere samenwerking tussen gelijke gestemde

organisaties in het Gooi, De besprekingen hadden een positief verloop.

Besloten werd te komen tot een soort Goois comité voor eventuele

coördinatie van activiteiten, voor de uitwerking van gezamelijke

(b,v. een expositie) en tot een soort meldingscentrum, een alarmpost,

voor bedreigd natuurschoon. Naar aanleiding hiervan ontvingen wij een

invitatie van het actiecomité zitting te nemen in het comité..

Wij vonden ons lid ir, J, Postma, lid van de gemeenteraad van Hilversum

en van de commissie voor natuur en recreatie van de Gewestraad, bereid

de Vogelwerkgroep in het comité te vertegenwoordigen.

Auto

Een auto is niet iets wat je zomaar uitleent,...

Toch vraagt de excursie-commissie zich af of er niet een lid is, dat

mogelijk zijn voertuig aan een ervaren chauffeur wil afstaan, of dat er

mogelijk een lid is, dat weet waar men (heel) goedkoop een auto of

busje kan huren. Onlangs is gebleken, dat het plotseling uitvallen van

een auto de excursie-commissie voor grote problemen kan plaatsen.

Wanneer een auto moet worden gehuurd, kan het excursie-uitstapje name-

lijk menigeen te duur worden. Het is maar een vraag,

Enqueteformulier

Onze nieuwe excursie-commissiei is met gróte voort-

varendheid aan het werk gegaan. U heeft ongetwijfeld inmiddels het ■

enquêteformulier ontvangen, De.commissie hoopt een groot aantal in-

gevulde formulieren terug te krijgen. Zo krijgt zij immers goede in-

zicht in de wensen van de leven. Uw formulier bepaalt het programma

voor 1970 en misschien ook de volgende jaren. Dus niet langer laten

liggen, maar invullen en opzenden.

Uit brieven van enkele Gooise gemeentebesturen was ons

reeds gebleken, dat wij een subsidie van het Goois Natuurreservaat

zouden kunnen verwachten, waarin tevens de bijdragen van de gemeenten

gecalculeerd zouden zijn. Eind november mochten wij van het GNR een

bedrag van ,-—. ontvangen, bedoeld nog als een bijdrage over 1969.

Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd, dat de overheid - via het

Natuurreservaat - op doze wijze instemming betuigt not ons werk.-
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Vogels van het Hilversums Wasmeer

Frank Keilman is de man, die een ver*

slag wil samenstellen over de ornithologie van het Hilversums Wasmeer.

Een belangrijke zaak gelet op de alles verwoestende weg, welke vlak

langs het meer wordt aangelegd.

Hij heeft voor het verslag veel - ook

oude - gegevens nodig. Deze jeugdbonden doet daarom een dringend be-

roep op de leden van de VWG die voor het overzicht belangrijk maferiaal

hebben liggen, het hem ter beschikking te stellen. Mogelijke archieven

wil hij graag ter inzage hebben om er voor het overzicht belangrijke

feiten uit te lichten.

Wij hopen
;

dat Frank steun krijgt van

vele VWG-leden, Het adres: Frank Heilniann, Huygenstraat 27» Hilversum,

Verslagen:

wel de secretaris van de Avifauna-commissie als van de nestkasten-

commissie vragen zich af waarom sommige leden zo lang wachten met het

inzenden van de verslagen» Dat heeft weer een fikse vertraging van het

gereed komen van het jaaroverzicht tot gevolg, althans wat de nest-

kastencommissie betreft. Zij, die verstek lieten gaan,

terstond s.v.p. 1

Dank

De heer A. Bode, voorzitter van

de nestkastencommissie dankt bestuur en leden voor de attenties tijdens

zijn verblijf in het ziekenhuis.
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