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Bestuursmededelingen

1) 10 - jarig bestaan Vogelwerkgroep 't Gooi e.o.

Op de lezingen in oktober en november heb ik u al attent mogen maken

op het nadere jubileum. Daarbij deed ik ook een beroep op de aanwezigen

behulpzaam te zijn bij de voorbereidingen van de organisatie.
Maar helaas,.,! Slechts één onzer leden bleek tot nu toe bereid mee te

willen werken.

Daarom:vanaf deze plaats vragen wij u mee te willen werken aan de viering
van ons lOjarig bestaan !!

Bent u hiertoe bereid, of wilt u er meer van weten, of heeft u mis-

schien nog andere voorstellen, laat het onê zo snel nogelijk weten,

We rekenen op uw hulp !!!

Voor inlichtingen: J.Harder, Meteorenstraat 45» H'sum, tel: 055-52842,

11) Betaling kontributie 1977

In dit nummer vindt u de accept-girokaart voor de betaling van de kontri-

butie voor het jaar 1977» Gebruikt u bij voorkeur deze accept-girokaart.

De kontributie bedraagt ƒ 20, —

, huisgenoot-leden ƒ 10,—
,

abonnement Het Vogeljaar thans ƒ 12,—.

Willen de leden die via onze Vogelwerkgroep een abonnement•op Het

Vogeljaar hebben, eraan denken ook dit bedrag over te maken.

Mej.A. van Leyden

(penningmeesteresse)

111) Ledenmutaties

Nieuwe leden;

mevr, M,H, Bloemhard Jan van Riebeeckweg 127, Hilversum 035-59996*

mej, J. Enserink Havenstraat I', Huizen

dhr. J.A.H. Bult Zuidereind 594, 'sGravel. 035-61693

dhr. W.J, Mol A.W.van Voordenlaan 9, Kortenhoef
„

-62078

dhr. F.J. Siemensma Reigerlaan 10, Kortenhoef
„

-61358

dhr, H.A. Vonk ‘Sperwerlaan 29, Maartensdijk

03461 - 2163

Bedankt als lid resp. afgevoerd:

dhr, G.T.C, van Til Pestalozzihof 2, Amsterdam

dhr, R. Hovingh Dorpsstraat 62, Streefkerk

• dhr. B„ Hartkamp Hazenstraat 42, Hilversum

dhr-, J. Altena Asterstraat 16, Hilversum

dhr, B, Bokhorst Matenlaan 105, Arnhem

nej, J,M, Piscaer Berkenweg Ba, Baarn

Volgend jaar 1977 hoopt onze Vogelwerkgroep het 10jarig bestaan te

kunnen vieren !

Inmiddels is er door enkele leden een avond aan besteed om over dit

jubileum te praten. Uit dat gesprek zijn een aantal suggesties en idee-

en naar voren gekomen om het 10jarig bestaan op gepaste wijze te vieren.

Genoemd werden o.a. het organiseren van een "grote" lezing, een tentoon-

stelling houden, de uitgave van een speciale (of meerdere) Korhaan.
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IV) Subgroep Zuidelijk Flevoland

Dg subgroep Zuidelyk-Flevoland heeft een schrijnend tekort aan tellers

voor ; 12 februari

12 maart *

16 april.

Wij hebben een afspraak met de telgroep IJsselmeertellingen on van

ons deel telgegevens te leveren van het waterwild. Die afspraak

loopt tot april.

Op dez® dri® data moeten geteld worden de volgende trajecten,
die ieder door iemand afzonderlijk gedaan moeten wordens

traject 1 van de Gooineerkust - van de brug bij Muiderberg tot fort

Ronduit bij Waarden,

traject 3 van de Gooiiaeerkust - van de Zuiderzeeweg tot de pier

van de haven in Huizen

de Gooimeerdijk - van de brug by Muiderberg tot paal 24,

Voor alle teldelen geldt, dat er op het water geteld wordt tot aan de

vaargeulbe tonning.

Als u mogelijkheden heeft om een keer een telling te doen, wilt u dan

kontakt opnemen met mevr. Hartlief, tels 02159 - 31226 (tussen
18,00 uur en 20.00 uur).

V) Subgroep Avifauna

Qp dinsdag 1 februari wordt er weer de jaarlijkse Avifauna - avond

gehouden, waarop de plannen voor het zoaerhalfjaar van 1977

besproken worden.

Eier konen in elk geval aan de orde s

1) roofvogeltelling in f.ebruari 5

2) atlasproject in het Gooi in 1977;

5) broedvogelinventarisaties in 1977»

Als u in één van bovenstaande plannen geïnteresseerd bent, kunt u

zich op deze avond hiervoor opgeven,

De avond wordt zoals gewoonlijk gehouden in het noodschooltje,
Graaf-Wichinanstraat 5 te Hilversum,

Begintijd ; 20,00 uur.

VI) Archiefruimte gevraagd

Weet één onzer leden misschien een geschikte- ruimte waar de vereniging

het archief kwijt kan ?

Hierin zouden enige kasten, een tafel en stoelen een plaats moeten

vinden.

Opgave met vermelding van huurprijs gaarne aan de redactie.


