
Bestuursmededelingen

Contactraad -

Excursieleiders gevraagd - Hot Goois Natuurreservaat doet opnieuw oen

beroep op de loden van do Vogelwerkgroop

behulpzaam te zijn bij hot leiden van de vogelzang-excursie op zondag
10 mei, De excursioleiders worden verzocht zich in verbinding te stellen

met ons lid do heer D,A. Jonkers, boswachter bij het Goois natuurreservaat

Hilversum 14-598 1

De excursie waarvoor oori bijzonder grote belangstelling blijkt te bestaan

wordt langs de Gooimeer -ust bij Huizon gehouden.

Vertrek 's-morgons half zes on duur ongeveer tweeëneenhalf uur.

Dia-in - Hot idee is geboren do vogolfotografon regelmatig in "familio-

; verband" bijeen te brengen voor het kijken naar eikaars

nieuwste dia's on eventueel te discussiëren over do afgeboeide vogel-

soorten.

Het gaat on degenen, die dia's maken van vogels on bereid zijn op hun

beurt hot groepje deelnemers op een zaterdagavond thuis te ontvangen.

(on misverstanden te voorkomen, ook "daklozen" zijn wolkom).

Voorts wordt overwogen sommige dia's te dupliceren on ter beschikking

te stollen van do Vogclworkgroep voor de te geven cursussen on eventueel

lozingen.

Hot ligt in do bedoeling al spoedig met "dia-in", zoals deze avonden

in oen andere Vogelwerkgroop worden genoemd te beginnen.

Vogolfotografen worden verzocht zich op te geven bij do voorzitter do

hoor J.L.U, Bos,

Opslagplaats gezocht - Door de hoge waterstand is hot nog niet nogclijk

geweest oen begin te naken met do bouw van de

observatiehut bij de Eonnond.

Er zal voor enige maanden opslagruimte moeten worden gevonden voor oen

voorraadje hout. Wie heeft oen grote schuur of andere ruimte, waar even

gebruik van kon worden gemaakt?

Opgcvon bij de hoor D,A, Jonkers, tol: G1IR. 14598 te Hilversum. (Hij
voorkeur tussen half een on half twee)

CONTRIBUTIE

Onze pcnningneesteres verzoekt de leden zeer dringend de contributie

over te naken. Een groot aantal leden is nog in gebreke gebleven.

Het spreekt voor zich, dat het wegblijven van de contributies de

VWO .geld kost I Zij, 'die per 1 nei het verschuldigde bedrag nog>

niet ninstens voor de helft hebben overgenaakt, zullen tijdelijk,

- in afwachting van de storting - geen Korhaan kunnen catvangea i

De Contactraad het Gooi voor Natuur en Landschap heeft er

de vaart flink ingezet: in samenwerking met de Gooi- en

Eemlander de organisatie van de foto-tentoonstelling “Bedreigd Landschap”,
een bundeling van activiteiten voor de broderies op 30 april te Bussum

(met zestien marktkraampjes) en op 5 mei te Hilversum en ...... een avond

in het kader van het Natuurbeschermingsjaar 1970.

Woensdagavond 22 april komt dr. P. Spaander een causerie verzorgen over

Milieuverontreiniging en vervolgens worden de films “Levend Water” en

“Wild Wings” vertoond. De avond wordt in Singer te Laren gegeven.
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