
Oproep

Welke leden zijn bereid om ter verkrijging van de broodnodige gegevens mee te

werken qen ons nestkfstenonderzoek.

Het kost U in de maanden april, mei en juni een aantal vrije ochtenden óf

middagen óf avonden; U zult met een laddertje moeten willen sjouwen ( althans in een

'antai gevallen ); U zult nestkasten moeten willen schoonmaken on U zult van wat U

waarneemt een redelijke administratie moeten willen bijhouden op formulieren dia door

de secretaris van de nestkastenkommissie zullen worden verstrekt.

Natuurlijk, het is niet altijd zo eenvoudig en wij weten dst wij iets van U

verlangen, crar a) U bent toch lid ven een vogelwerkgroep en dat is nog altijd niet zo-

meer een gezelligheidsvereniging;
b ) U krijgt er een schet a*n belevenissen en ervaring voor terug en

c ) met de door U jear in jser uit verzamelde gegevens, samen met de

inventerisatiegegevens. kunnen wij gemeentelijke, provinciale- of rijksoverheden - zo

dit nodig is
— bewijzen wat voor gevolgen bepaalde maatregelen zullen hebben of — soms

él hebben gehad,

Aan de controleurs, die wij reeds hebben, willen wij graag het volgende vragen:

a ) Vermeldt Uw gegevens van 1970 op het formulier, dat U van Rob

Moolenbeek kreeg of zult krijgen, zodat hij het materiaal op een eenvoudiger manier kan

Verwerken,

b ) Laat hem bovendien ITO al weten of wij in 1971 op U mogen rekenen of

piot,

Is het laatste hst geval dan hebben wij nu nog de gelegenheid om voor maart

1971 de open gevallen plaatsen te bezetten, zodat de reeds eerder genoemde continuïteit

geen gevrrr loopt.

Voor »dspirant - controleurs en controleurs; Het adres van Rob

Moolenbeek is» ( zie binnenkant vooromslag )
ERFGOOIERSSTRAAT 597 te HILVERSUM.

Wij zien Uw reacties met zeer vool belangstelling tegemoet, w*nt denk erom, U

zult iets over moeten hebben voor Uw ideaal.

En ook nr 1970 zullen het n r tuurbeschermingsjaran moeten blijven.

Geef ons de wapens, dus help ons.

Nr méns de nestk-'stenkommissie van do VWG,

Aart Bode ( voorzitter )

Ook dit jaar, weer heeft een aantal controleurs van nestkasten het zonder be-

richt laten afweten. Los van het feit dat dit voor leden van een vogelWERKGROEP uit

den boze zou moeten zijn, is onze grootste zorg
de continuïteit van ons onderzoek

volledig in het gedrang komt.

Vandaar de kreet boven dit stuk!
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