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Jaarverslag van de secretaris over 1976

Ledenbestand

aantal leden op 31 december 1975 225

afgevoerd wegens bedanken,

royement, overlijden e,d. 28

Ï97
aantal nieuwe leden 31

aantal leden op 31 december 1976 228

Bestuur

Het bestuur werd gevormd doors

de heer J, Harder, voorzitter;

de heer H.J, ten Brinke, secretaris;

mevr, H.E, Disselkoen, per 1 mei opgevolgd door mej. A. van Leyden in

de functie van penningmeesteresse;

de heer R. van Poelgeest, voor de subgroep Avifauna;

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

de heer H,W, de Soete, voor de subgroep Nestkasten;

mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois, beheer Noodschool;

de heer P. v.d. Poel, lid van het bestuur en als vice-voorzitter

optredend;

Van de redactie van de Korhaan werden de bestuursvergaderingen bygewcond

door de heer W.E, Cohen en/of de heer R. van Maanen (tot 1 augustus'.

Het bestuur vergaderde op 8 jan,, 11 mrt,, 6 mei, 26 aug,, 14

en 9 dec, 1976.

Ledenavonden

In 1976 werden de ledenavonden gehouden op:

22 jan. - Lezing met dia's door de heer Blok over de Blauwe Reigers in

Nederland.

26 febr, - Lezing met dia's over de gevolgen van de aanleg van de hoog-

spanningsleiding bij het Naardermeer, door de heer Greven uit

Voorschoten,

25 mrt, - Algemene Ledenvergadering, met na afloop de film van Jan van

de Kan over het verdronken land van Saeftinge.

22 apr, - Lezing met dia's over het eiland Texel door de heer Steenhart

uit Berkhout*

23 sept. - Lezing met dia's en film over "Vogeltrek langs de kust" door

de heer Buurma.

28 okt, - Een 2-tal films. "Vogels in eigen land" en "Operatie Frankrijk"

door de heer Van Spanje uit Zwanenburg.

25 nov, - Inleiding met vertoon van dia's over de Vogelwet van 195& door

de heer Binsbergen, inspecteur vogelbescherming ministerie CRM,
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Bezwaar- en beroepsschriften

.-avHet bestuur van de VWG heeft bij Ged, Staten van Noord-Holland

een bezwaarschrift ingediend tegen een aanvraag om concessie-

. verlenging aan de Amsterdamse Ballast.Bagger en Grond BV voor

. zandwinning in de Spiegel- en Blijkpolder bij Nederhorst den Berg,

Ondanks de vele ingediende bezwaarschriften is de concessie

inmiddels verlengd tot uiterlijk 31 december 1979.

b. In 1975 heeft het bestuur van de VWG bij Ged.Staten van Noord-

Holland een bezwaarschrift ingediend tegen een ontwerp-bestem-

mingsplan "De Omloop" van de gemeente Laren.

Omdat aan de ingediende bezwaren slechts gedeeltelijk en naar

het oordeel van het bestuur in onvoldoende mate is tegemoet

gekomen heeft het bestuur van de VWG beroep ingesteld bij de

Kroon,

Hondenaarilijngebod Gooisch Natuurreservaat

Over de uitbreiding van het hondenaanlijngebod is in goed overleg tussen

de voor- en tegenstanders een gezamenlijke aanbeveling aan de Stichting

het Gooisch Natuurreservaat gedaan. Het GNR-bestuur zal onderzoeken

in hoeverre zij dit als basisvoorstel kan gaan hanteren.

Vogelcursus

Ook in het afgelopen jaar konden weer twee vogelcursussen worden ge>

organiseerd.

Opnieuw was de belangstelling zeer groot en werden beide cursussen

volgeboekt. De organisatoren, de dames Last en Reddingius en de heren

van de Poel, Visser en Vogel, blijven enthousiast doorgaan.

De Korhaan

In 1976 verscheen ons blad vijf naai. Hoewel de redactie wel voldoende

copij ontving, kwaa deze vaak nog laat binnen. Hierdoor was het sons erg

moeilijk de Korhaan op tijd te laten verschijnen.

Contacten met andere organisaties

Gedurende het verslagjaar werden goede contacten onderhouden of-gelegd

□ets a. Stichting het Gooisch Natuurreservaat-;"
"

b. Contactraad-Natuurbéscherming in het Gooi 5

c. Leefmilieu het Goois
.

.

d. Werkgroep Ontwikkeling Eedland;

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

Vechtstreek;

f. Contactorgaan voor Vogelstudie van de KNNV;

g. Stichting "Het Vogeljaar";

h. Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland;

i. Staatsbosbeheer in Noord-Holland en Utrecht;

j. Rijksinstituut voor Natuurbeheer;

k. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;

l. Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie;

m. Vogel- en Natuurbéschermingswacht voor 's-Hertogenbosch e.0.;

n. Stichting Culturele Gemeenschap Bussum.

Activiteiten van de subgroepen

Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarverslagen,

:„I)e secretaris,

H.J. ten Brinke


