
Verslag van de algemene ledenvergadering

op 23 maart 1972

Naar aanleiding van deze notulen doet de voorzitter mededeling

van de in het afgelopen jaar ondernomen activiteiten en de thans

bestaande plannen voor de eerstkomende maanden.

Voor de op 1 mei a.s. te Bussum te houden Braderie zijn ideeënhar-

telijk welkom. De verschillende commissies wordt gevraagd een aan-

tal borden van het expositiepaneel te verzorgen.

De statuten en de reglementen van de werkgroep zullen opnieuw moe-

ten worden vastgesteld. Een commissie, bestaande uit de heren Klein,

Rijnja en Steen, zal zich met de voorbereiding hiervan belasten.

Het maandelijks verschijnen van de Korhaan is voor de redaktiecom-

missie een moeilijk te vervullen opgave. Vermoedelijk zal moeten

worden gestreefd naar één nummer per twee maanden. Bezien zal

worden hoe het kontakt met de leden hieronder niet zal hebben te

lijden. Opnieuw wordt een beroep gedaan op vrijwilligers om de taak

van de redaktiecommissie te verlichten.

De vogelcursus blijkt een groot succes. Niet alleen het aantal

deelnemers maar ook hun enthousiasmeen de methode van aanpak stemt

tot voldoening.

Mede dank zij, onze inbreng is thans door de Kontaktraad voor na-

tuurbescherming een advies over het beheer van de natuurgebieden
in het Gooi opgesteld. Wij blijven diligent om te bereiken dat dit

advies niet als vrijblijvend wordt beschouwd.

In het volgend winterseizoen zal waarschijnlijk een verandering
moeten worden gebracht in het karakter van onze bijeenkomsten.
Daar het niet mogelijk zal zijn het tot nu toe gebruikelijke aan-

tal film-,en dia-avonden te organiseren, zal worden getracht meer

aandacht te besteden aan lezingen e,d.

Vervolgens worden de verslagen van de secretaresse, de penningmeeS'
ter en de verschillende commissies goedgekeurd.

De heer Ploeger deelt mede, dat de coirmissie Z Flevoland het plan
heeft het Gooimeer vanaf de kust systematisch te gaan inventariseren.

Voor dit werkzijn minstens 7 leden nodig boven het thans bestaande

aantal deelnemers aan het werk van de cormissie. In de Korhaan zal

hier binnenkort worden teruggekomen.
Het idee van de heer Ploeger om in een waarnemingshut voorlichting
te geven aan het publiek wordt meer gezien als een taak voor de

Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels,

De heer Koel vraagt wat de mening van het bestuur is over het deel-

nemen van jeugdige personen aan inventarisaties door leden van onze

werkgroep. Men is algemeen van oordeel dat hiermee grote voorzich-

tigheid moet worden betracht.

Aanwezig: het voltallige bestuur (9 leden) en 23 gewone leden.

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, brengt hij de

notulen van de vorige algemene vergadering in bespreking. Deze

worden door de vergadering goedgekeurd.
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Sn bestaat öp zich‘geen bezwaar tegen .laf "jongeren van tijd" tot
—

tijd meegaan, maar er moet tegen worden gewaakt, dat zij op .

eigen gelegenheid dit werk doen, omd.at eventuele misdragingen dan

op rekening van de vogelwerkgroep zouden kunnen komen.

De begroting van 1972 wordt goedgekeurd.

De thans aan de orde zijnde bestuursverkiezing heeft de volgende

resultaten. De heer D.A. Jonkers wordt opnieuw benoemd tot voor-

zitter. Mevrouw de Wijs en :1e heer Steen worden herkozen, De af-

tredende leden de heren Bode, Harder en de Rooy worden opgevolgd

door respectievelijk de heren R. Molenbeek, J. Koel en mevrouw

L.J, Dwars-van Achterbergh,
Aan de aftredende bestuursleden wordt door de voorzitter de dank

van ons allen overgebracht, vergezeld van een boekenbon.

Als lid van de kascommissie worden benoemd Mevrouw Reddingius en

de heer Koster.

Het bestuursvoorstel om in bepaalde gevallen te kunnen afwijken

van de minimum-toelatingsleeftijd van 18 jaar wordt daarop uit-

voerig besproken. De toelichting van de voorzitter dat het geens-

zins de bedoeling is de jeugdbonden van kaderleden te beroven en

dat in voorkomende gevallen altijd eerst verwijzing van het kandi-

daatlid naar de jeugdorganisaties zal plaats hebben, alvorens wordt

besloten toelating tot de TC, vermag niet de tegengestelde opvat-

tingen te verzoenen. Hij brengt het voorstel dan ook in stemming,

waarbij blijkt dat het wordt aangenomen met 29 stemmen vóór tegen

3 stemmen tegen.

Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door de heer Bode, die het

bestuur gaarne dank zegt- voor de samenwerking gedurende de afge-

lopen jaren en het bestuur in zijn nieuwe samenstelling veel

sueoes toewenst.

De secretaresse.

R. de Wils-Tabois
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