
Tot September

En dan die sprekende cijfers: honderd aanmeldingen, negentig vol-

houders en tachtig die meer dan vijf keer de lassen bezochten.

Het zit er dik in,, dat tijdens de komende bestuursvergadering zal

worden besloten er eeh jaarlijks "feest" van te maken.

Dan te verdelen in twee groepen: beginners en gevorderden, al zal

de "cursus voor gevorderden" wel bestaan uit een herhaling met een

stevige uitbreiding van het te behandelen soortental.

Nu is er gelukkig voldoende tijd om de nieuwe reeks voor te bereiden

en rustig uit te smeren over de wintermaanden,

TL hoort er meer van, in de volgende KorhaanJ

We gaan nu eens wat meer tijd besteden aan het kijken naar vogels.

De VWG gaat met vakantie, tot september, magelijk halverwege augustus.

Do meeste commissies zullen nog wel eenmaal vergaderen, maar Ti moet

nat do nieuwtjes eveneens tot september wachten, want de redactie

vindt het ook wei welletjes-.
Er ia behoefte aan rust} aan een periode waarin eens niet behoeft

te worden gedacht aan het op tijd klaar hebben van kopy,, van adres*

bandjes, van het stencilden en van wat er zool bijkomt.

Een en ander betekent uiteraard niet, dat het bestuur eoa zonerslaap

gaat houden. Moet er tot actie worden overgegaan, dan is er beslist

wel een'bestuurslid bereikbaar, dot de geeigende maatregelen kan

treffen. Tot september, met veel'mooi weer en een goede vakantie i

JL,B,

CONTRIBUTIE BETALEN

Dh penningneesteres is in nineur. Bijna de helft van"de leden heeft

nog niet de contributie over dit jaar (1970) voldaan.

Por 1 juli gaan do kwitanties net een fikse verhoging — voor admini-

stratiekosten - de deur uit.

Laat het niet zo vor konen on laat het vooral niet de kant uitgaan

van het opvragon van de lidnaatschapkaarten 1970 bij het begin van

de bijeenkonsten en het beëindigen van do toezending van de Korhaan J

Een telefoontje van Texel, een ontmoeting op straat........:

“Nu we ’t zelf moeten doen, ontdekken we,
dat we toch heel wat hebben

opgestoken!” Dat zijn de mooiste complimentjes voor de ijver en het

enthousiastme waarmee door velen is gewerkt aan het welslagen van

de cursus.

Want die cursus is geslaagd, daarvan zijn we toch wel allen overtuigd.
De lovende woorden op de slotavond tevens het sluitstuk van de VWG-

bijeenkomsten van het voorbij winterhalfjaar, waren er mede bewijzen

van.
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