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Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Het Gooi

e.o., gehouden op 28 maart 1974

Aanwezigs de leden van het bestuur met uitzondering van de heren R.G.Mo-

lenbeek en P.vd.Poel, alsmede 26 leden.

Hij memoreert dat de Zanddijk onlangs door de staatssecretaris van cul-

ttiur, recreatie en maatschappelijk werk, tot beschermd natuurmonument is

verklaard. Dit is een goed voorbeeld van waartoe onze activiteiten kunnen

leiden.

Bedreigingen van de natuur blijven bestaan. Het is goed da"t ieder,, die

iets van bepaalde plannen hoort, dit onmiddellijk aan het bestuur meldt,
zodat zo mogelijk direct kan worden opgetreden.
Hierna' wordt het verslag van de algemene ledenvergadering van 29, maart

1973 door de vergadering goedgekeurd.
Naar aanleiding van het verslag van de secretaris informeert de heer Jon-

kers naar de verhouding met de Ned, Veren, tot Bescherming van Vogels.
De secretaris deelt mede dat de laatste maanden het contact niet verloopt
zoals het bestuur dat wenst. Afgesproken was dat gezamenlijk een regiona-
le bijeenkomst zou worden georganiseerd. Zonder nader overleg is deze ver-

gadering eenzijdig door "Vogelbescherming" vastgesteld. Verzoeken om in-

formatie bleven onbeantwoord. Het bestuur neemt aan dat de drukte, die

een jubileumjaar met zich meebrengt misschien de oorzaak is van dit ge-

brek aan communicatie, maar kan de gang van zaken niet bewonderen,

De heer Koomen vraagt of hierover in de eerstkomende ledenvergadering van

"Vogelbescherming" kan worden gesproken. Dit lijkt niet zo zinvol, De VWG

is als zodanig geen lid van "Vogelbescherming", Wel zijn veel leden van

de VWG op persoonlijke titel lid van die vereniging.

Storingen in de communicatie kunnen beter op een andere wijze worden op-

geheven.

Het verslag van de subgroep avifauna is voor de heer van Poelgeest aan-

leiding te vragen of het mogelijk is, in de toekomst tijdig een actiepro-

gramma op te stollen en dit ter kennis te brengen van andere verenigingen.
Het bestuur zegt gaarne toe hiernaar te zullen streven. Het doet tegelij-

kertijd een beroep op b,v, de jeugdbonden, deze informatie eveneens aan

de VWG te verschaffen.

Het secretariaat van de subgroep avifauna behoeft dringend uitbreiding
met een aantal leden, die een deel van het werk op zich willen nemen.

Het bestuur verzoekt allen, die hier iets voor voelen, zich met de heer

van der Poel in verbinding te stellen.

Het verslag van de subgroep nestkasten geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Bij de bespreking van het verslag van de subgroep excursies wordt uitvoe-

rig gediscussieerd over opzet en doel van de excursies, de leiding hierbij

en het geringe aantal deelnemers.

Het aanbod van de heer Jonkers om een aantal geïnteresseerden te instru-

eren op het punt van de leiding wordt gaarne geaccepteerd, In dit kader

kunnen dan ook andere punten weer eens nader worden bekeken.

Het verslag van de subgroep Z.Flevoland lokt geen reacties van de verga-

dering uit.

Bij gebreke van een voorzitter staat de vergadering onder leiding van de

secretaris. Deze verwelkomt de opgekomen leden en geeft een kort overzicht

van de gebeurtenissen van het afgelopen verenigingsjaar.

Het aantal leden handhaaft zich op het gewone peil. Veel dank is de VWG

veschuldigd aan de docenten van de vogelcursus, omdat telkens weer blijkt
dat de nieuwe aanwinst hoofdzakelijk afkomstig is van de vogelcursussen.
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De Korhaan, die enkele malen zonder een bedrukte omslag moest verschijnen,
zal bij het volgende nummer van een nieuw ontworpen omslag zijn voorzien.

Er is momenteel voldoende aanvoer van kopij.
De nieuw gevormde ploeg leden werkt net groot enthousiasme aan het vereni-

gingsorgaan. Uit de vergadering komen met betrekking tot dit punt geen op-

of aanmerkingen naar voren.

De kascommissie, bestaande uit de heren S.H.Poelstra en L,F,Rijnja, heeft

de fƒ nanciele administratie in orde bevonden.

De heer de Later informeert of de regeling van de vergoeding van de reis-

kosten bij excursies wel ideaal is» Over dit punt wordt verschillend ge-

dacht, Gebruikelijk is, aan de deelnemers een bedrag per kilometer in re-

kening te brengen, waaruit de bestuurder van een auto de benzinekosten

kan bestrijden. Sommigen vinden deze vergoeding te laag. Dit punt zal na-

der in het bestuur worden besproken.
De begroting voor 1974- wordt daarop overeenkomstig het ontwerp goedgekeurd.

Als voorzitter wordt benoemd de heer J,Harder, die deze benoeming aanneemt.

De secretaris uit, naméns de vereniging, zijn grote erkentelijkheid voor

het feit dat de VWG thans weer een voorzitter heeft. De heer Harder zal

zijn fuaótie over enkele maanden gaan uitoefenen.

De aftredende bestuursleden, mevr. L,J.Dwars-van Achterbergh, mevr, M.A,

F.H.de Wijs-Tabois en de heer R.G.Moolenbeek worden herbenoemd. Zij nemen

deze herbenoeming aan.

De vergadering bekrachtigd op verzoek van het bestuur de benoeming tot

bestuurslid van mevr, H,E,Disselkoen--Piepers en mevr, A,C,Hartlief,

In de vacature Klomp kan nog niet worden voorzien, daar de heer D.M.J.Ras,
die namens se subgroep De Korhaan de bestuursvergadering bijwoont, nog

niet kan toezeggen een benoeming tot bestuurslid te kunnen aanvaarden.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

J . Klein

secretaris.


