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De Contactcommissie

Coördinatie en stimulering moeten als de belangrijkste taken worden

beschouwd van deze (wel wat al te uitgebreide) commissie.

Eenieder, die iets wil opzetten — zo bleek ons de laatste keer in Utrecht —

wordt geacht tot de technische commissie te behoren on dient plaats te

nomen aan de bestuurstafel.

Het gevolg was och merkwaardig debat waarbij dank zij de 'standvastigheid
van enkele jongeren (krachtig gesteund door V.W.G. 't Gooi) tenslotte

aooord werd gegaan mot hot accepteren van personen, die alleen maar onder-

zoekingen willen plegen - zoals naar draadslachtoffors - en daarbij slechts

optreden als contact persoon. Zonder dus toe te behoeven te treden tot

do technische leden van het bestuur. En het kostte nogal wat moeite het

bestuur "om" te krijgen. Was dat niet gebeurd, dan zou de contactcom-

missie zich opnieuw beperkt hebben tot do oude materie van nestkasten,
inventariseren en onderzoekingen naar achteruitgang van diverse vogel-
soorten, zonder dat er ruimte was vrijgekomen voor thans moest actuele

problemen als water- on luchtverontreiniging, natuurbehoud en recreatie,
draadslachtoffors etc.

Hot zoor nuttiee contactorgaan moet organisatorisch dachten wij zo, toch

eens op do helling»

JL.B,

Vele leden weten misschien niet eens van het bestaan af van de contact-

commissie voor Vogelwerkgroepen in Nederland. Een initiatief van de KNNV

en een al jaren werkend apparaat, dat af en toe iets van zich laat horen.

Zoals in de maand december als afgevaardigden van de aangesloten organi-
saties bijeenkomen om te praten over de jaarverslagen van de technische
leden en wat gedachten uit te wisselen. Afgevaardigden van onze V.W.G.

bezochten jaarlijks de bijeenkomst.

Enkele jaren geleden kregen wij de indruk dat het geheel nodig eens af-

gestoft moest worden. Tijdens de laatste vergadering bleek gelukkig —

vooral van de zijde van jongeren — meer behoefte te zijn aan dicussie.

Er werd nu met animo gesproken over allerlei zaken.


