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Jaarverslag van de secretaris over 1975

Aantal leden

Op 31 december 1974- bedroeg het aantal leden: 221

Aantal leden, dat in 1975 werden afgeschreven \
_

wegens bedanken, vertrek en dergelijke : _2l
198

Aantal in 1975 ingeschreven nieuwe leden ; 21

Zodat het ledental op 31 dec, 1975 bedroeg : 225

Bestuur

Het bestuur werd gevormd door:

de heer J. Harder, voorzitter;

de heer J. Klein, secretaris tot 24 september, daarna vacant;

mevr, H.E. Disselkoen-Piepers, penningneesteresse;
de heer R, van Poelgeest, voor de subgroep ‘Avifauna 1

;

mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh, voor de subgroep ‘Excursies*;

de heer R,G, Moolenbeek, voor de subgroep ‘Nestkasten* tot 2 febr,, sinds

30 sept, opgevolgd door de heer H.W, de Soete, daarbij geassisteerd door

de heer J.P, Seyffert;
mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois beheert sinds 1 jan, het "Noodschooltje";
Voor de redactie van de Korhaan werden de bestuursvergaderingen bijge-
woond door de heer L,F, Rijnja;

Het bestuur vergaderde op U febr,, 20 mrt,, 3 apr,, 27 mei, 19 aug,, 30

sept, en 6 nov»

Ledenavonden

In 1975 werden de ledenavonden gehouden op:

23 jan, - lezing net film en dia's over de Lepelaars van het Naarder-

neer door de heer E.P.R, Poorter,

27 febr, - lezing net dia*s over het Nestkasten-onderzoek door ons lid

de heer J, van der Geld,

27 mrt* - algemene ledenvergadering, na afloop waarvan de heer E.R,

Osieck dia's vertoonde over zijn onderzoek van Zilvermeeuwen,

24 apr, - lezing net dia’s door de heer K, de Korte over het eiland

Groenland,

25 sept, - dia-lezing door ons lid de heer Y.S, Vogel over de Galapagos

eilanden.

27 nov. - lezing met dia’s over de Jaarcyclus van de Kuifeend door de

heer P.J, Zomerdijk,

Uitgaven

In het verslagjaar kwamen de volgende uitgaven tot stand:

a, Broedvogelinventarisatie van de Vuntus bij Loosdrecht,

b, Nestkastenverslag 1972,

c. Twee jaar Eempoldertellingen -nov, 1972 tot nov, 1974--*
(gepubliceerd als Korhaan 9e jaargang no. 4)

Ingediende bezwaren

a. Het bestuur was vertegenwoordigd op de voorlichtingsavonden van de

meente Hilversum, met betrekking tot de herinrichtingsplannen van het

Spanderswoud,
Onze wensen en bezwaren werden middels de Contactraad naar voren ge-
bracht.

b. Bij het gemeentebestuur Laren werd een bezwaarschrift ingediend tegen
het ontwerp—bestemmingsplan "De Omloop". De gemeente Laren verklaarde

onze bezwaren ongegrond. Aangezien het bestuur van mening blijft dat het

plan in strijd is met het Milieukundig onderzoek van het Gewest, werd

opnieuw bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,



6

Structuurnota Vogelbescherming

Veel aandacht werd besteed aan het nieuwe ontwerp van de Structuurnota

van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Schriftelijk

werden enige kritische kanttekeningen overgebracht, terwijl ook een ver-

gadering hierover van Vogelbescherming werd bijgewoond. Vooralsnog stelt

het bestuur zich gereserveerd op ten aan zien van deze nota.

Hondenaanlijngebod Gooisch Natuurreservaat

Aan het bestuur van de Stichting Het Gooisch Natuurreservaat werd onze

instemming betuigd met de voorstellen tot uitbreiding van het hondenaan-

lijngebod in de broedtijd.

Vogelcursus

Wederom slaagden de organisatoren van de Vogelcursus erin, zowel in het

voor- als in het najaar, een cursus te houden voor in totaal ca, 150

personen. Het succes van deze vogelcursussen blijft aanhouden.

De Korhaan

Deze verscheen In 1975 zesmaal. De redactie had bepaald niet te klagen
over de voorhanden zijnde hoeveelheid copij. Vele auteurs beschreven een

grote verscheidenheid aan onderwerpen.

Contacten met andere organisaties

Gedurende het verslagjaar werden goede contacten onderhouden of gelegd
met; a. Stichting Het Gooisch Natuurreservaat;

b, Cbntactraad Natuurbescherming in het Gooi 5

c. Werkgroep Ontwikkeling Eemland;

d. Commissie Natuurschoon en Recreatie van het Gewest Gooi- en

e, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels; Vechtstreek;

f. Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V.;

g. Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland;
h. Staatsbosbeheer;
i. Rijksinstituut voor Natuurbeheer;

j. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
k, Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie;

1» Vogel- en Natuurbeschermingswacht voor
’

s Hertogenbosch e,o.

Activiteiten van de subgroepen

Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarverslagen.

Namens het bestuur,

J. Harder


