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Verslag van de Algemene Ledenvergadering

van de Vogelwerkgroep “Het Gooi en omstreken”

Gehouden op 25 maart 1976 in de zaal van de Goede Herderkerk te Hilversum

Aanwezig: de bestuursleden J. Harder (voorzitter), H.J. ten Brinke (secre-

taris), mevr. H.E. Disselkoen-Piepers (penningmeesteresse), R.v.

Pōelgeest (subgroep Avifauna), H.W. de Soete (subgroep nestkas-

ten), mevr. A.C. Hartlief (subgroep Zuidelijk Flevoland), R.P.H.

van Maanen en W.E. Cohen (beiden van de subgroep/redactie van

De Korhaan);

25 leden.

Afwezig : de bestuursleden mevr. L.J. Dwars-van Achterbergh en mevr. R. de

Wijs-Tabois.

1, De voorzitter opent do vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk

welkom. Voor wat de aktiviteiten betreft attendeert de voorzitter op de

jaarverslagen van de verschillende subgroepen, gepubliceerd in De Kor-

haan van januari/februari 1976, Hij koppelt hier aan vast een dankwoord

voor alle medewerkers voor hun inzet over het afgelopen jaar. Gaarne

roept hij de leden van de VWG op tot grotere deelname aan de aktivitei-

ten van de verschillende subgroepen. Vooral de subgroep Nestkasten wil

nog graag enkele medewerkers voor de controle van nestkasten voor enke-

le gebieden. Bij de subgroep Excursies wil men graag enkele "meedenkers"

voor Interessante excursie-mogelijkheden voor onze leden, De subgroep
Avifauna wil graag assistentie bij het ordenen van de bibliotheek in 't

Noodschooltje (weet u wel, die 2e dinsdagavond van elke maand?!!).

2, Het verslag van de secretaris over de Algemene Ledenvergadering van 27

maart 1975 (gepubliceerd in De Korhaan van mei/juni 1975) wordt goedge-
keurd.

3. Bespreking van de jaarstukken 1975 (gepubl, in De Korhaan jan./febr.*76)

a. Jaarverslag van de secretaris over 1975. Goedgekeurd,

Aanvullingen; 1, onder bestuur:"mevr, A.C. Hartlief, voor de sub-

groep Zuidelijk-Flevoland,"
2, onder contacten met andere organisaties:

"Comité Wintervoedering".

b. Jaarverslag 1975 van de subgroep Avifauna. Goedgekeurd.

c« Jaarverslag 1975 van de subgroep Nestkasten. Goedgekeurd,
Naar aanleiding van enkele vragen nog de volgende opmerkingen;
Er is helaas een achterstand in de werkzaamheden. Het jaarver-

slag 1972 is nu gereed. Er wordt hard gewerkt aan de jaarver-

slagen 1973 en 1974. Helaas zijn nog lang niet alle gegevens
binnen!!! Een dringende oproep aan iedereen die nog over nest-

•kastgegevens van 1973 en 1974 beschikt, om deze met spoed door

te geven aan de heer H,W, de Soete. Het zou erg jammer zijn
als in deze belangrijke documentatie een hiaat zou komen van 2

jaarl
d. Jaarverslag 1975 van de subgroep Excursies. Goedgekeurd.
e. Jaarverslag 1975 van de subgroep Zuidelijk-Flevoland. Goedgekeurd,

f. Reductiebeleid van De Korhaan,

De voorzitter steekt een pluim op de hoed van alle samenstellers van

De Korhaan, Het bestuur is hierover vol lof, hetgeen door de aanwezi-

ge leden met applaus wordt bevestigd! Ook alle bezorgers hartelijk
dank!
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4-. Het financiële beleid.

a, De rekening over 1975 wordt vastgesteld,

b, De begroting voor *76 wordt goedgekeurd.

Naar aanleiding van enkele vragen over de begroting, geeft mevr. Dis-

selkoen-Piepers nog de volgende toelichting!

-De kosten van de ledenavonden zijn hoger geworden als gevolg van een

hogere zaalhuur en vanwege het feit dat meer gastsprekers van elders

komen, die naast een boekenbon volledige reiskostenvergoeding ont-

vangen.

-De secretariaatsuitgaven worden steeds hoger, voornamelijk als ge-

volg van de voortdurende stijging van de portokosten.

-Er wordt geen telmachine aangeschaft. Hiervoor in de plaats komt een

schrijfmachine ten behoeve van De Korhaan,

-Als de tekorten niet kunnen worden gedekt uit subsidies, zal op an-

dere posten moeten worden bezuinigd, voor zover mogelijk.

5, Bestuursverkiezing.

a. De heer J, Harder wordt opnieuw benoemd tot voorzitter.

b. Mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh en mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois
worden opnieuw benoemd tot bestuursleden,

c. De tussentijdse benoemingen van de heer H,W, de Soete (subgroep

Nestkasten), de heer W.E, Cohen (redactiegroep De Korhaan) en de

heer H,J, ten Brinke (secretaris) worden bekrachtigd,
d. Het bestuur wordt aangevuld door benoeming van de heer P, van der

Poel als algemeen bestuurslid met de funktie van vice-voorzitter.

Hieraan is dringend behoefte ter wille van de spreiding van werk-

zaamheden, Reglementair is dit mogelijk, aangezien het aantal van

10 bestuursleden hiermee niet wordt overschreden,

De aanwezige leden stemmen met deze
gang van zaken in.

6, De heer L.F, Kynja wordt opnieuw benoemd tot lid van de kascommissie.

7. Rondvraag.

-Kaartjes voor het doorgeven van vogelwaarnemingen zijn altijd voorra-

dig in het Noodschooltje. Er wordt een dringend beroep gedaan op de

leden de waarnemingen door te geven met gebruikmaking van de hier

voor bestemde kaartjes en NIET op losse briefjes !!!

-Deelnemers aan de vogelcursus gaan per bus een excursie maken naar
r t

Zwin in Belgi*ê op : zaterdag 15 mei 1976. (zie ook blz. 2 !)
-Wie interesse heeft voor, of iets bijzonder heeft waargenomen over de

Gierzwïiluw(Apus apus) kan kontakt opnemen met de voorzitter van de

Vogelwerkgroep,

8. De voorzitter sluit de vergadering.

Na een korte pauze wordt nog intens genoten van de zeer boeiende film

over Het Verdronken Land van Saeftinge.

De secretaris

H.J. ten Brinke


