
Jaarverslag 1969

X De divèrse commissies lieten zich niet onbetuigd,
De Commissie Zuidelijk-Flevoland leverde uitstekend werk, zoals ook

elders uit het jaarverslag van deze groep kan worden opgemaakt,
De avifauna-commissie bleef worstelen met het probleem van een tekort

mankracht. Gelukkig'zullen enkele leden van de Werkgroep Midden-Neder-

land assisteren om tijdig gereed te zijn met de inventarisatie van het

Gooi. Onze commissie gaat na het voltooien van deze "momentopname" door

met haar werk: het inventariseren van het Gooi. Hoe belangrijk dit werk

wel kan worden genoemd kan men constateren■uit de dreigende aantasting
van diverse natuurgebieden. Het onmiddelijk künnen presenteren van de ver

zamelde ornithologische gegeyehs, kan in sommige gevallen van grote im-

portantie zijn,

De nestkasten-commiasie zag de secretaris, die uitstekend werk heeft

verricht en zowel de oprichter als de ziel van deze "onderneming" mag
worden genoemd, de heer J.v.d, Gold, vertrekken. Ook deze commissie Zóu

zich graag enkele controleurs willen verstrekken. De beide laatste com-

missies ‘belegden enkele goed bezochte werkavonden en leverden diverse

publicaties voor De Korhaan, Het nieuwe bestuurslid C. de Rooy nam met

de heer en mevrouw N, Dwars en de heer Y, Vogel de nieuwe

excursiecommissie voor zijn rekening. Deze commissie nam terstond èen

aantal prettige initiatieven hetgeen onder andere resulteerde in de veel-

besproken cursus.
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De redactiecommissie trok de heer C. ten Haken aan, die het vo’orzitters-
schap óp zich nam. De Korhaan verscheen zeven maal. Besloten werd het

blad maandelijks, behalve de zomermaanden te laten verschijnen. Met di-

■verse andere bladen op ornithologisch terrein kon een uitwisseling tot

stand worden gebracht. Deze bladen werden maandelijks ter inzage gelegd
bij het secretariaat van de VWG,

Bestuursleden namen aan diverse besprekingen deel.

Op iniatief van de Vogelwerkgroep kwam eveneens dit jaar de Contactraad

het Gooi voor Natuurbescherming tot stand, De raad nam reeds enige ini-

tiatieven, In de loop van dit jaar zal de raad ongetwijfeld vele keren

van zich laten horen.

Er werd met de VWG Amsterdam reeds een vorm van

samenwerking gevonden op het gebied van excursies. Voorts ontstaat er

mogelijk een prettig contact met een vogelwerkgroep in België.

Het jaar 1969 - het vierde bestaansjaar van onze vereniging- heeft zich

opnieuw gekenmerkt door een groot aantal activiteiten. VWG het Gooi e.o.

trok nog al eens de aandacht. Vele malen vestigde de pers de aandacht op

onze activiteiten. Het rapport de “Zanddijk” een van onze “stunts”,
haalde de dagbladpers. Het werd alom ook door deskundigen, onder wie

hoogleraren, zeer geprezen.

De groei van de vereniging en de toename van de acti-

viteiten, dikwijls ongewild, bezorgde het bestuur wel enige problemen.
Enkele bestuursleden moesten beslist van enig werk worden ontlast.

Tussentijds werden de heren Chr. Steen en C. de Rooy bereid gevonden, de

bestuursgelederen te versterken. Het ledental fluctueerde enigszins; het

bleek nodig een aantal leden wegens wanbetaling te royeren -een ver-

schijnsel, dat geen enkele andere vereniging vreemd is- en bovendien was

de aanzienlijke, maar onvermijdelijke contributieverhoging, het gevolg
van enkele bedankjes. Mede dank zij de sterk in de belangstelling ge-

komen cursus, was het oude niveau weer snel bereikt. Het aantal leden

steeg inmiddels tot 179.
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Bestuursleden woonden besprekingen te Amsterdam en Utrecht (Contactor-

gaan van Vogelwerkgroepen) bij,

De leden-ringers alsmede de leden-controleurs-vogel-

wet,'kwamen in 1969 eveneens bijeen voor het uitwisselen van ervaringen

en het maken van plannen. Sommige leden toonden zich op diverse ter-

reinen verrassend actief. Met grote waardering raag worden gesproken over

de telling van de draadslachtoffers en de hiervan samengestelde documen-

tatie, Een woord van lóf aan de jeugdbonden voor dit en ook ander be-

langrijk werk, is op zijn plaats. De contacten met de diverse gelijkge-

richte organisaties in het Gooi waren bijzonder prettig.

Het bestuur zal ongetwijfeld streven naar verstevig-

ing en waar nodig verbetering van deze contacten. Ten slotte in kort be-

stek nog enkele activiteiten:

Avonden tVijfraaal werd een lezing verzorgd door een spreker bui-

ten onze vereniging, terwijl door leden tweemaal deze

taak werd vervuld,

CUPS16S
:Er werden tjen excursies gehouden. Medewerking werd ver

lèend aan excursies van het Gooisch-Natuurreservaat en

de K.N.N.V.

Protest :0p verzoek van de Belgische vogelbescherming werd door

ons protest aangetekend tegen de onrustbarende vogel-

vangsten aldaar. Dit protest werd gericht aan de Bel-

gische regering.

Staatsbosbeheer :Door deze instantie werd ons om advies gevraagd inzake

bestemming en beheer van het door deze organisatie aan-

gekochte natuurmonument "Nekkerveld'’, Bestuursleden

wijdden hier diverse besprekingen aan, bezochten enkele

keren het reservaat en voerden uitvoerige corresponden-
tie over de aangelegenheid.

Naardermeer :In de zwarte stern-kolonie werden vlotjes geplaatst,

daar er voor deze vogels door de langdurig, hoge water-

stand geen gelegenheid was hun nestmateriaal op modder

te deponeren.

Zuiderzee-werken:Aan deze dienst richtten wij het verzoek, borden te mo-

gen plaatsen ter waarschuwing van automobilisten. Dit

ter voorkoming van een slachting onder de overstekende

vogels.

Subsidies :Nogmaals werd de Gooise gemeenten verzocht de VWG sub-

sidie te verlenen. Unaniem werd de VWG naar het Gooisch

Natuur Reservaat verwezen, dat de subsidie toekende.

Ook de Vereniging Vrienden van het Gooi zegde een sub-

sidie toe, speciaal bedoeld voor de observatiehut.

Cursus ;In december werd, een cursus in vogelkennis voorbereid,
waarmee in januari wérd begonnen. Hiervoor bestond zo

veel belangstelling (90 cursisten) dat de groep in twee

avonden moest worden gesplitst.

Vernielingen :In het voorjaar werd een circulaire verzonden naar ge-

meentebesturen over de onrustbarende vernielingen op de

hei. Van verschillende kanten (ook middels de pers)

kwamen positieve reacties.

Ook 1970 beloofd voor de VWG druk te worden. De cursus met vervolgen,
bouw observatiehut nabij de Eemraond, een actie de Raad van Europa te be-

reiken -een einde aan de vogelmoord in Italië te maken- behoren tot de

meest sprekende activiteiten, waarover u wel meer zult horen.
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