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De Korhaan

Ook dit is echter niet altijd mogelijk geweest.

Een en ander is voor het bestuur aanleiding geweest de werkwijze met

betrekking tot het samenstellen van de Korhaan uitvoerig en diepgaand
te bespreken met de redakteur, de heer Klomp,

Tijdens deze gedaehtenwisseling bleek dat de opvattingen van het bestuur

en die van de heer Klomp niet parallel liepen.
Stelde het bestuur als eis dat de Korhaan op tijd moest verschijnen om

te kunnen voldoen aan zijn doel van verenigingscrgaan en dat de

consequentie in geval van tijdnvod dan maar een minder fraai uiterlijke

vormgeving moest zijn, de heer Klomp daarentegen hechtte aan dit laatste

zoveel gewicht, dat een te late verschijning voor hem geen onover-

komelijk bezwaar was»

Het bestuur heeft gezien zijn verantwoordelijkheid voor een goede gang

van zaken van het verenigingsleven en de tijdige informatie van de leden

over de aktiviteiten op allerlei gebied, vastgehouden aan zijn eis dat

de Korhaan op vaste tijdstippen zou moeten verschijnen.
Dit laatste heeft de heer Klomp aanleiding gegeven zich bij brief van

25 september 1973 tot het bestuur te wenden met de mededeling dat hij
na langdurig en goede overweging heeft besloten zijn funktie als

redakteur van de Korhaan met ingang van genoemde datum neer te leggen
en als gevolg daarvan zich terug te trekken uit het bestuur van de

V ogelwerkgroep„

Het bestuur betreurt deze gang van zaken. Het wil echter niet nalaten

zijn bijzondere erkentelijkheid uit te spreken voer de wijze waarop de

heer Klomp de vormgeving van de Korhaan heeft verzorgd. Het vindt het

buitengewoon jammer dat dit niet te verenigen is geweest met de door

het bestuur gestelde eisen betreffende de tijdige verschijning.

Inmiddels heeft zich een groepje leden verenigd om gezamenlijk het

verschijnen van de Korhaan te verzekeren.

Te zijner tijd zullen hierover nadere mededelingen volgen.

Het Bestuur

Zoals u zult hebben gemerkt, is het dit jaar enkele malen gebeurd dat de

Korhaan niet opttijd is verschenen.

Nadat gebleken was dat het éénmaal per maand uitkomen van ons blad niet

te verwezenlijken was, heeft het bestuur besloten dat de Korhaan eens in

de twee maanden zou verschijnen, in de verwachting das, het tijdsverloop
tussen twee opvolgende nummers dan ruim genoeg zou zijn om alles op tijd

gereed te hebben.


