
Bestuursmededelingen

Volgens art.9 van datzelfde reglement hebben de leden het recht te-I

genkandidaten in te dienen,

Art.9,luidt; Het bestuur stelt indien mogelijk kandidaten voor de ;
vrijgekomen functies in "bestuur en kascommissie voor, Tegenkandida-•;
ten moeten voor de ledenvergadering met de steun van minstens vijf |
ledenschrift el ijk bij het secretariaat- zijn ingediend,

Hen indiening van een tegenkanditatuur dient vergezeld te gaan van

een schriftelijke 'bereidverklaring van de tegenkandidaat.

2.Contributiebetallng. Daar het nieuwe verenigingsjaar inmiddels ia

ingegaan, ziet de penningmeesteresse de betaling van de verschuldigd
de contributie weer met belangstelling tegemoet op giro 32 83 87

van de A.B.N. te Hilversum ten gunste van de V. W. G. * t Gooi, Filiaal;

kantoor ' s-Gravelandseweg 9» Hilversum.

1. Door het voortijdig aftreden van de Heer J.L.M. Bos als voorzitter

van onze vereniging, is er binnen het bestuur een vacature ont-

staan. Handelend volgens art. - van het huishoudelijk reglement
heeft het voltallige bestuur deze kwestie opgelost.

Art. 4 luidt: In tussentijdse vacatures-vult het bestuur zichzelf

aan. Wij hebben de Heer D.A. Jonkers bereid gevonden vanaf 12 jan.

tot aan de ledenvergadering van 22 april het voorzitterschap op zich

te nemen. Indien de leden akkoord gaan, zal hij dit ook doen in het

verenigingsjaar ’7l/72.
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Als alle leden hun contributie op tijd voldoen,^trespagr-t“dit de ver-l-

eniging een hoop onnodige administratie- en inningskosten, die tegeii
woordig aardig oplopen, -

Het bespaart IJ een hoop-ergen-is-, doordat U hierdoor niet lastig

wordt gevallen met kw tanties en nota's aan de deur. De contributie

bedraagt f, 12,50.
3 Vogelasiel Huizen. Nu de winter zich weer in alle strengheid laat

gelden, is het te verwachten, dat het vogelasiel Huizen van Mw.

C. Holzenspiei het weer druk zal krijgen met zieke, zielige en

nooddruftige dieren, Mw. Hol zenspies staat klaar om ze te verzorgen';
te revalideren, en ' ze te voeden. Dat kost veel tijd en mcelte. Maar !

.het kost meer. Om al deze snaveltjes (nou ja, snaveltj es... )te voe-|
den is er voer nodig en dat voer kost geld. Helpt U mw. Holzenspiesj
door Uw gift te storten op giro 32 8 5 8 7 der A.B.N. te Hilversum,
filiaal ’ s-Gravelandseweg 9, t. g.v. "Vogelasiel Huizen" van de V. W. G

' t Gooi. Wij danken U hartelijk voor Uw steun aan de vogels, die ons

allen ter harte gaan.
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