
Bestuursmededelingen

Contributie - Het nieuwe jaar is begonnen en de penningmeesterés kijkt

weer met belangstelling uit naar de betaling van de contributies. XL) weet

het nog ? Leden F 12,50, huisgenoot-leden, militairen, jeugdbonders en

studenten half geld. Tijdig betalen bespaart straks portokosten en heel

veel administratief werk I

De Zanddijk - De gemeenteraad van Bussum heeft als eerste "openbaar
lichaam" zich officieel uitgesproken over ons rapport de "Zanddijk",

De fractievoorzitters van de grote partijen brachten (aldus de Gooi-

en Eemlander) hulde aan de Vogelwerkgroep voor dit werkstuk.

Zij achtten het wenselijk het rapport op het hoogste regionale niveau

(de Gewestraad) verder to bestuderen en te bespreken, De wethouder van

sport en culturele zaken sloot zich van harte bij de sprekers aan.

Leden kunnen alsnog het rapport bestellen bij onze secretaresse tegen

betaling van F 2,50 (niet-leden F 5.00.)

Nieuwe leden - Mevrouw J, Boer- van Onlangs Joh, Gerardtsweg 51 H’sum,

Mr, H.P, Gorter Meerkóde 8 Naarden

,

Hr, W.G, Cohen K, Doormanlaan 92 H*sum«

Hr, Edwin R. Klomp ~ ' Fuchsiastraat 10 H'sum,

Hout voor de hut - Bij stukjes en beetjes komt de observatiehut in de

"vogelbocht" bij de Eemmond, van de grond. Er moet nog een afrondend

gesprek plaatsvinden met "Vogelbescherming" en daar is nu het wachten

op. Inmiddels stelde de directie van de "Veneta" te Hilversum hout,in
de vorm van bruikbare schotten, beschikbaar. Men had ergens over al

die plannen van de VWG gelezen. Toen er gesloopt moest worden in de

fabriek en er hout overbleef, werd er aan de VWG gedacht. Waar publici-
teit niet goed voor Is. Dank aan de directie van de Veneta, daricaan ons

lid de heer Y.S.Vogel, clie een deel van zijn tuin aan ons afstond voot

huutopslag.....

U weet 'toch, dat wij de "Korhoen” uitwisselen met de bladen van de andere

vogelwerkgroepen in ons land ? Onze secretaresse verzamelt en bewaart de

bladen en U kunt er naar hartelust in"gradduinen", maar.... bij haar

thuis !

Avifaunacommissie — De heren F. Allijn en L. van de Bergh, zullen de

“vaste.” Avifauna-commissie completeren om sneller gereed te komen met de

inventarisatie van het Gooi. Welk lid is genegen de ongetwijfeld boei-

ende dagboeken van de heer Veenman te bewerken ten behoeve van de

“Avifauna van het Gooi”? De heer Veenman heeft geen plaatsen genoteerd

bij zijn waarnemingen. Hij weet ze echter nog wel, maar kan door zijn

leeftijd niet zelf dit werkje voltooien. Wie wil hem helpen?

Graag dan even een berichtje naar de heer Chr. Steen, Admiraal de Ruyter-
laan 139, Hilversum.

Excursie-commissie - De heer Y.S. Vogel heeft een redelijk aantal enquête

formulieren ontvangen. Wie echter nog heeft verzuimd het formulier in te

vullen en op te zenden wordt alsnog verzocht de excursie-commissie te

verblijden met nog meer excursie-wensen van de leden.
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