
Notities vande Algemene Leden vergadering

Bij de bestuursverkiezing werd de heer D.A. Jonkers tot voorzitter

gekozen en werd de heer L. P. Rijnja als penningmeester in het be-

stuur opgenomenr?als opvolger van Mej. P.H. van. Donkersgoed.

Een haar aangeboden boekenbon vormde een afspiegeling van de waar-

dering van het bestuur ■>roor de prettige samenwerking en het uit-

stekende financiële beheer.

De heer J. Klein zal in de toekomst met instemming van bestuur en

leden de voorlichting in-allerlei vormen dg* V. W. G. gaan bedrijven,
wat o.a Inhoudt het verstevigen van het contact met de leden het

voorbereiden van tentoonstellingen etc, etc.

Bij de vragen, die door leden waren gesteld, kwam.o.a >de.vraag aan

de orde, hoe het verder met de vogelcurcus zal gaan. Het bestuur
zal zich -hier samen met de cursuscommissie over gaan beraden.

Een voorstel om in de werkgroep onderscheid te gaan maken tudsen

leden en werkende leden of donateurs, aspirantleden en werkende

leden, werd na openhartige discussies verworpen. Vanuit de di-

verse commissies en het "bestuur zal getracht worden nog meer leden
dan tot op heden hij.de diverse onderzoeken in te schakelen en

meer zorg te besteden aan de begeleiding van hen die zich nog
onzeker voelen.

Ongeveer 40 leden, nog geen kwart van het ledenbestand, namen de

moeite de algemene ledenvergadering op 22 april bij te wonen. Dat

zij niet alleen waren gekomen om te luisteren naar het wel en wee

over het afgelopen verenigingsjaar, bleek uit de vruchtbare dis-

cussies die ontstonden Na de opening werden de verslagen van het

bestuur en de commissiesgoedgekeurd Wel bleek er verwarring te

bestaan over de avifaunacommissie., waarvan, zoals de secretaris

de Heer Steen uit de doeken deed, ieder geacht wordt lid te zijn,
wat inhoudt, dat de minimum bijdrage die men kan leveren o.a.

kan zijn het inleveren van zijn of haar waarnemingen uit het Gooi.

Op voordracht van het bestuur en met instemming van de aanwezige
leden werd besloten, de heer J.L.M. Bos, één van de oprichters en

voormalig voorzitter van onze werkgroep, te benoemen tot erelid

van de vereniging. Dit voor de bergen werk, die hij met zijn
nimmer aflatende energie heeft verricht en de werkgroep heeft

gemaakt tot wat zij nu is. Als blijk van waardering werd symbo-
lisch aan de door tijdgebrek niet aanwezig zijnde heer Bos een

aquarel van een kerkuil aangeboden.
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Een oproep van de voorzitter leverde voor de avlfaunacommissie

en voor administratieve werkzaamheden enkele medewerkers op.

Na de pauze zwierven de leden met "behulp van deskundig commen-

taar en een serie dia’s van mej. Smits door Afrika.

Aan diverse faunistlsche en floristische aspecten werd aandacht

besteed,waarbij uiteraard de vogels niet werden vergeten.

Om ongöveer kwart voor elf "besloot de voorzitter deze vergader-
ing met een herhaalde oproep tot medewerking.

Het Bestuur.
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