
Opgericht:

contactraad het gooi, voor natuurbescherming

Deze contactraad heeft tot doel, in gezamenlijk overleg, door een bun-

deling van evenwijdig lopende activiteiten, jaarlijks enige malen een

openbare manifestatie tot stand te brengen.
Door middel van spreek- on of filmavonden, tentoonstellingen enz, enz,

De natuurbescherming te pfópageren is dus als eerste doel gesteld.
Mogelijk in de toekomst een gezamenlijke actie tot behoud van de natuur-

gebieden. Het stichten van een Goois natuurhistorisch museum, behoeft

zeker niet tot de onmogelijkheden 'behoren.

De heer J.L.M.* Bos -voorzitter vogelwerkgroep het

Gooi e.o.) leidde deze avond op voortreffelijke wijze. Veel personen
en instanties die te benaderen zijn om medewerking te verlenen, werden

opgehoemd.Voorstel gezamenlijk te manifesteren op de braderie op be-

vrijdingsdag, voor het gemeentehuis te Bussum mot een aantal kramen

(10 tot 15) werd met algemene stemmen aangenomen, alleen de afdeling
Laren der Wintervoedering had voor de zelfde dag reeds toezeggingen in

Laren gedaan, Mocht er in Hilversum, na de vakantieperiode, iets

ondernomen worden, dan wil de .raad hieraan graag medewerking verlenen.
Mocht de gesignaleerde expositie yoor de schooljeugd o.a, geen door-

gan@ vinden, dan zou een ander evenement in het Spant te Bussum, met

naast de zaal, ook nog expositieruimte kunnen worden overwogen.

Voor de tweede helft van april noteerde de raad

een manifestatie in het; Singer, waarvoor als spreker Prof. Klomp, zal

worden benaderd, /oor film of films die avond, zal contact worden op—-

genomen met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem, Als begin-
kapitaal werd een bedrag van ƒ. 25 .,

— per vereniging vastgesteld. De

jeugdbonden met een minimum aan cqntributie en dus kasgeld, zullen niets

behoeven bij te dragen. Hun enthosiaBijie za.1 zeer zekér opwegen tegen het

gemis van hun bijdrage.

Verenigingen waarvan een. lid rechtsstreeks in de

contactraad zitting heeft zijn; Vogelwerkgroep, I.V.N., Nivon Hilversum,
Comité wintervoedering, Jeugdbonden en het Wereld Natuurfonds» Het Nivon

Naarden-Bussum, het Vechtplassengebied, de" K.N.N.V., de Gooise Natuur-
wacht en de Vriendqn van het Gooi zijn Lij, deze contactraad betrokken,
zonder dat' een hunner leden tot dusver hierin zitting heeft.

f v
Secretaresse is mej, mV Oosterwaal, Meerweg 25 te

Bussum tel 02159 - 15255, voorzitter is de’ heer E. Gieskes jr., Dr, Abr.

Kuyperlaan 62 te Bussum tel. 02159 - 19837,. Op korte termijn hoopt de

raad een werkbijeenkomst te beleggen en onze eerste activiteiten te

realiseren.

E. Gieskes+jr.

Van de nieuwe voorzitter van de Contactraad het Gooi voor natuurbescher-

ming, kortweg de “Contactraad” genoemd, mochten wij de notulen van de

oprichtingsvergadering ontvangen. Gelet op het belang van deze raad waar-

toe de Vogelwerkgroep het initiatief nam, geven wij het verslag van de

besprekingen onverkort weer.

Op 10 februari vond in het hotel de Roosenboom te

Bussum, de oprichting plaats van de Contactraad het Gooi, voor natuur-

bescherming.
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