
Jaarverslag van de secretaresse.

Bestuurscontacten; Enkele bestuursleden waren aanwezig op de

hearing n.a.v., het hoogspanningsloiding-tracs, wat de broedvogel-
stand van het Naardermeer bedreigt

De jaarvergadering van de Contactcommissie (K.N.N.V.) te

Utrecht werd door de secretaresse bijgewoond..

Comité wintervoedering: Na gepleegd overleg met dit comité werd

in de vorstperiode onmiddellijk voer aangebracht t b v de

kepen Hiervoor werden door enkele leden voerstreken aangelegd.
Deze stroken lagen op enige afstand van de weg wa.r deze vogels
werden doodgereden (uitslag onderzoek jeugdbonden 535 doodge-
reden kepen!) Dit was in enkele dagen!

Staatsbosbeheer; van de zijde van SBB kwam een verzoek binnen

om inventarisatiegegevens te verschaffen

Contactraad vpjr Natuurbescherming: in april werd door deze

contactraad een filmavond georganiseerd in Singer.

Braderie Bussum; op deze braderie werden door de gezamenlijke

verenigingen op Natuurbehoudgebied, diverse stands ingericht..

Cursus: er bleek behoefte aan voortzetting van de in '69 gestar -

te cursus en een eventueel vervolg, te bestaan.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen werd besloten zo-

wel een cursus voor beginners als voor gevorderden te laten

draaien.

Daar de bestuursleden hierdoor overbelast dreigden te

worden, werd aan enkele cursisten van het vorige seizoen het.
verzoek gedaan de leiding op zich te willen nemen, welke opzet
als geslaagd moet worden bescouwd.

Observatiehut; Reallstatievan de bouw hiervan aan de Ecmmond •
•-

bleek, gezibn de geringe aantallen vogels (veroorzaakt door

hoge waterstanden), niet haalbaar Er werd contact gezocht
met de Rijksdienst IJsselmeerpolders die tot alle medewerking
bereid was. Do aangeboden plaatsen lagen echter te ver van ons•

werkgebied, waarom het bestuur besloot voorlopig van de bouw

van een hut af te zien. ■ -

Subsidie; op ons verzoek om subsidie bij .de stichting Goois

Natuurreservaat werd tot nu toe geen antwoord ontvangen.

Excursies; op verzoek van de K,N„N,V, werd door ons enkele
...

malen een gezamenlijke excursie geleid, Eveneens werden door ■

ons excursie- leiders geleverd voor de jaarlijkse vogelzang-en trek

excursies, uitgeschreven door de stichting G.N, R. Hiervoor bestaat

steeds grote belangstelling.
Medewerking werd door enkele loden verleend aan een excursie

van de Gooise Athletiokclub, in combinatie met een Engelse

zustervereniging. Voor verdere excursies verwijs ik naar het ver-

slag van de excursiecommissie.

In het verenigings jaar 1970/71 kwam het bestuur 7x bijeen,

waarvan 1 keer voor een buitengewone vergadering i.v.m. het

plotseling aftreden van de heer Bos als voorzitter. Als vice-

voorzitter fungeerde tot 12 januari 1971 de heer Smits, waarna

de heef Jonkers tot voorzitter ad interim werd benoemd. Door de

hoer Smits, die evenals de heer Bos vanaf de oprichting in het

bestuur zit, word in de Korhaan afscheid van hem genomen.

De Korhaan verscheen 9 keer en werd, evenals voorgaande jaren

het geval was, naar diverse organisaties gestuurd.
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Lezingen:Door eigen leden werd eenmaal een avond verzorgd. De

overigen werden resp verzorgd door de heren Versluys (uilen),
bond van Friese vogelaars (hun werk en enkele buitenlandse

films), Steenhart(Donau-delta), Rooth (flamingo's), van Clphen
(Spitsbergen), en Visser ( eigen omgeving).

Voor alle avonden bleek grote belangstelling te bestaan.

Protest; aan de voorzitter van de Raad van Europa werd een

brief gezonden, waarin verontrusting werd uitgesproken over de

hernieuwde vogelvangsten in Italië

Leden: het aantal bedroeg op 1-3-71 : 190

de secretaresse:

Mw R. de Wijs-Tabois

5


