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Jaarverslag van de secretaris over 1973

Statuten enz.

Aantal leden

Op 31 december 1972 bedroeg hot aantal leden: 216

Aantal leden, dat in 1973 werd afgeschreven wegens

overlijden, bedanken, vertrek e.d,: 31

185

Aantal in 1973 ingeschreven nieuwe leden: LI

Zodat het aatal leden op 31 december 1973 bedroeg: 232

in welk totaal zijn inbegrepen 2 ereleden en 15 huisgenoot-leden.

Bestuur

Tot aan de op 29 maart 1973 gehouden algemene ledenvergadering bestond

het bestuur uit:

De heer D.A.Jonkers, voorzitter; mevr, M.A.F.H.de Wijs-Tabois,secreta-

resse; die in deze functie werd bijgestaan door de heer J,Klein; de

heer B,Hartkamp, penningmeester; de dames L,J,Dwars-van Achterbergh en

C.Holzenspies en de heren J.Koel, R.G,Molenbeek, P.van der Poel, dr, J.A,

Smits en C.M,Steen, terwijl do heer E.P,Klomp als redacteur van de Korhaan

eveneens de bestuursvergaderingen bijwoonde.
Na bovenbedoelde ledenvergadering was net bestuur samen gesteld als volgt:

voorzitter; vacant;
secretaris; de heer J,Klein;

penningmeester; de heer B,Hartkamp, die op 1 november 1973 zijn functie

neerlegde en werd opgevolgd door mevr, H.E.Disselkoen-

Piepers;

overige leden; mevr, L,J.Dwors-van Achte'ibergh (subgroep excursies)

de heer E.P.Klomp (subgroep de Korhaan), die op 1 novem-

ber 1973 werd opgevolgd door de heer D.J.M.Ras;

de heer J.Koel (subgroep Z,Flevoland);
de heer R.G.Moolenbeek (subgroep nestkasten);
de hoer P.van de Poel (subgroep avifauna);

mevr, M.A.F.H.de Wijs-Tabois,

Eet bestuur vergaderde opll.januari, 15 februari, 22 maart, 17 mei, U+ juni
21 september, 30 oktober en 27 november 1973.

Ledenavonden

In 1973 werden de ledenavonden gehouden op;

25 januari - lezing door de heer J.Phillippona over zijn onderzoek

naar de verschillende soorten Ganzen;
22 februari - causerie door de heer J,L,L,Steenhart, gewijd aan het

onderwerp; Het zomerverblijf van onze wintergasten;
29 maart - algemene ledenvergadering, na afloop waarvan nej,

H,S,Harmsen een lezing hield over het onderzoek naar de

Kleine zwanen in Engeland;

26 april - causerie door de heer F.Koning over onze duin- en weide-

vogels;
27 september - lezing door de heer W,J, A, Schippor over een door hem

verricht vergelijkend onderzoek naar de drie soorten

Kiekendieven,

In de algemene ledenvergadering van 29 maart 1973 werden nieuwe statuten

en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.

De statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 2 juli 1973,

nr. 50, waardoor onze vereniging is erkend in de zin van de wet van 22

april 1855 (Stbl. 32) en dus rechtspersoonlijkheid bezit.
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18 oktober - causerie door de heer S.T.Tjallingii over de bedreiging

van de Dollard speciaal i.v.m. de Kluut;'

22 november - dia-avond, verzorgd door de heer A.Hartog en gevrijd aan

de vogels en de flora van Schotland,

De ledenavonden werden tijdens het winterseizoen 1972/1973 gehouden in

de Openbare Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55 te Hilversum,

Met ingang van 27 september 1973 waren de bijeenkomsten in de zaal van

de Goede Herderkerk, Simon Stevinweg 146 te Hilversum.

Uitgaven

In het verslagjaar kwamen de volgende uitgaven tot stand:

a. een
-

rapport Inzake het Laegieskamp;
b. een rapport betreffende de broedvogelinventarisaties op de Gooisè

heidevelden;

c. een bijdrage van de heer D.A.Jonkers over de Korhoenders van het Gooi.

Contacten met verschillende verenigingen en instanties

a. Stichting Gooisch Natuurreservaat:

Ten aanzien van tal van onderwerpen bestond in het verslagjaar een

goed en vruchtbaar contact, dat niet geleden heeft onder het feit dat

omtrent beheersaspecten verschil van inzicht bestaat.

b. Contactraad Natuurbescherming in het Gooi:

Hoewel deze raad zich niet ontwikkeld heeft tot een ontmoetingspunt

van waaruit gezamenlijk door de Gooise natuurbeschermingsverenigingen

acties worden ondernomen, blijft hij van belang voor de uitwisseling

van informatie.

c. Werkgroep Ontwikkeling Eemland:

Deze groep, waarin de VWG het Gooi e,o, is vertegenwoordigd, bleef

zich ook in 1973 actief bezig houden met de ontwikkelingen in dit ge-

bied, Tegen het door de gemeenteraad van Eemnes vastgestelde bestem:-'

mingsplan werden bezwaren ingébracht bij gedeputeerde staten van

Utrecht,

d. Commissie natuurschoon en recratie van het Gewest Gooiland:

Op 5 januari 1973 waren wij in de gelegenheid tijdens een hoorzitting,
die gewijd was aan het ontwerp-basisplan, onze opvattingen ter zake te

uiten.

Met de nieuwe voorzitster van de commissie is uitvoerig van gedachten

gewisseld over het beheer van de Gooise natuurgebieden.

e. Ned. Vereniging tot Bescherming van Vogels:

Deze vereniging heeft ons in het verslagjaar verschillende malen be-

naderd met het verzoek over bepaalde zaken met betrekking tot vogel-

bescherming van advies te dienen. Hieraan werd steeds gaarne voldaan.

f. Contactorgaan voor vogelstudie K.N.N.V.

Opgave van onze activiteiten voor het verslag 1973 werd gevraagd en

verstrekt,

De medewerking aan de broedvogelinventarisaties werd zoveel mogelijk
verleend.

g. SOVON:

Onze medewerking aan de uitvoering van het Atlasproject werd toegezegd.
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h. Belgische regering:

Tegen de in 1973 opnieuw toegelaten vogelvangst werd een protest in-

gediend, De minister van landbouw reageerde hierop door het toezenden

van nadere informatie.

i. Gemeentebestuur van Bussum:

Burgemeester en wethouders van Bussum deelden ons mede dat t.a.v, het

Laegieskamp een aantal beheersmaatregelen • zal . worden genomen ter

bescherming van dit gebied.

j. Staatsbosbeheer;

Rijksinstituut voor Natuurbeheer;

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;

Gooise jeugdbonden voor natuurstudie:

Met deze organisaties bestond in enkele incidentele gevallen contact.

Interne organisatie

In het kader van een verbeterde opvang van nieuwe leden werd in 1973 een

begin gemaakt met de toezending van een mapje informatiemateriaal aan de

nieuwe leden, vergezeld van het verzoek zich na lezing daarvan aan te

sluiten bij êên van de subgroepen.

De Korhaan

Deze is in de loop van 1973 vijfmaal verschenen.

Andere activiteiten

a. Mevr, C.Holzenspies en de heer K.Visser hebben in samenwerking met

een aantal andere leden van de VWG weer een tweetal vogelcursussen

gegeven en wel één van negen avonden van 6 februari t/m 10 april en

één van vijf avonden van 24 oktober t/m 21 november;

b. Een kleine groep leden heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door op

de Herfstflora in het Singermuseum te Laren een stand van de VWG te

verzorgen met de bedoeling aan onze vereniging meer bekendheid te ge-

ven.

Activiteiten van de subgroepen

Hiervoor wordt verwezen naar de door deze subgroepen afzonderlijk opge-
maakte jaarverslagen.

J. Klein

secretaris.


