
Eeh nieuwe lente - een nieuwe voorziter!

Men zegt wel eens, "nieuwe bezems vegen schoon", maar ik geloof

niet, dat in onze vereniging met bezems gewerkt hoeft te worden.

Mijn taak zie ik meer als, en dit heb ik tijdens mijn interim-

periode in het bestuur reeds meerdere malen naar voren gebracht,
stimuleren, coördineren en delegeren. Het is goed, dat U dit weet

want van ons iedereen wordt, in wat voor mate dan ook, als

vogelwerkgroeplid werk verwacht. Zegt U nu niet, daar heb je hem

weer, want ik blijf U allemaal via de diverse commissies, probe-
ren aan de jas te trekken en U met Uw haren erbij te slepen. U

bent tenslotte lid van een vogelwerkgroep. Net zo min als U het

recht hebt om te mopperen over het politieke beleid, zonder dat

U de moeite nam om te gaan stemmen, kunt U ageren tegen het ver-

dwijnen van natuurgebieden en het kankeren op de instanties, die

dit veroorzaken, als U zelf niet op de één of andere manier een

positieve inbreng hebt.

Via Uw vogelwerkgroep heeft U die inbreng, maak er gebruik van.

Alleen wanneer we met gegevens komen, kunnen de andere partijen
na overleg trachten de kwetsbaarste en waardevollere terreinen

te behouden-

Natuurlijk is het bekend, dat U op de één of andere manier geen

tijd hebt; probeer dan toch, al is het met nog zo'n kleine bij-

drage, iets voor de werkgroep te doen Vele handen maken licht

werk; .de kleine groep harde werkers, die momenteel haar schouders

overal onder zet, wordt dan tenminste voor het eerst sinds vele

jaren enigszins ontlast.

Pak nu Uw telefoon of pen en neem contact op met één van de be-

stuurs- of commissieleden Niet zeggen, dat kan ik weleens doen,
maar nu meteen! U "bent tenslotte lid van een V,W, G. !

Het "bestuur zelf toont zijn goede wil door op zaterdag 12 juni

een inventarisatie-excursie te gaan houden. Ieder lid is welkom!

Samen, dus papier en potlood of pen meenemen, gaan we trachten
de Hoorneboegse heide te inventariseren. Wij zorgen voor de

kaarten en de mensen, die U de kneepjes gaan leren. Vertrek:

00 uur, ’s morgens natuurlijk, hoek Kolhornseweg-Bosdrift
Hilversum.

Een ander plan is het organiseren van een nestkast timinerdag; hier-

over hoort U nog meer. Voorts hopen wij U allemaal te zien op de

werkexcursies, die na de vakanties zullen worden georganiseerd.

Na in januari door het bestuur te zijn benaderd, heb ik tot aan de

ledenvergadering getracht,als voorzitter ad interim, onze werk-

groep naar behoren te besturen! Nu deze benoeming definitief is

geworden, wil ik graag op deze eerste pagina iets over mijn ver-

wachtingen en plannen over en voor de V.W.G. uitweiden.

Zoals velen van U weten, had ik reeds vanaf de oprichting tot het

verenigings jaar 1970 zitting in het bestuur en ben daar, door zeer

drukke werkzaamheden toe gedwongen, uitgestapt. Ook al omdat diver-

se commissies veel aandacht vroegen. De lange armen van het

bestuur reiken echter overal en zo is dan het verenigingsjaar 1970
voor mijn rekening
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Van elk te bezoeken gebied wordt een momentopname gemaakt.

Hebt U zelf nog ideeën, spui ze bij het bestuur, wij kijken wel

of het uitvoerbaar is.

We zijn enthousiast genoeg, het woord is aan U!!!!!!!!!!

D.A. Jonkers

3


