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Jaarverslag 1976 van de subgroep Zuidelijk-Flevoland

Vergaderingen

Gespreksthema' s

het doel van de- subgroep

het verwerken van de telgegevens

het bemannen van de teltrajecten

Door het bebouwen en in cultuur brengen van Zuidelijk-Plevoland, en het

toenemen van de waterrecreatie heeft de tnndens tot stabiliseren van

de vogelbevolking op het Gooimeer en langs haar kusten, zich bevestigd.

De bijeenkomsten op 17-2, 24-4, 14-9 en 9-11 1976 en de slotbijeenkomst

op ll-1-1977, werden zeer wisselend bezocht.
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Het meetellen in het kader van de IJsselmeertellingen totaal, waarbij

éénmaal per maand het waterwild van- de periode september tot april

daarop volgend, wordt geteld, heeft ertoe geleid.dat er een zomerrusttijd

is gehanteerd. Daar het ritme van de 14-daagse tellingen nu was door-

broken en er voor verdere registratie en verwerking van de gegevens

..van een nieuwe periode zou moeten worden uitgegaan, was de noodzaak tot

kontinuïteit vervallen.

Een ander probleem gaf het verwerken van de telgegeyens. Het boven tafel

krijgen van belangrijke verbanden en interessante konklusies bleek met de

tot nu toe. verworven gegevens niet goed mogelijk. Ook was er niet

voldoende mankracht aanwezig om alle gegevens te bewerken.

Wel zijn de heren Kok en Ploeger vol goede moed begonnen aan deze grote

kluif, maar helaas moest de heer Ploeger - de grote inspirator - in

verband met ziekte deze taak plotseling neerleggen,

De heer Guldemond heeft aangeboden, in samenwerking met de heren Harder

en Van Poelgeest, een voor de leden van de VWG bedoeld overzicht samen

te stellen.•

Het trof de subgroep zwaar toen zij moest vernemen dat de heer Ploeger

genoodzaakt was zijn functie als voorzitter neer'te leggen. De heer

Kok heeft hem de rest van het jaar vervangen onder uitdrukkelijke voor-

waarde per 1 januari 1977 te stoppen.

Na de zomerrusttijd hebben zich 9 van de 15 tellers teruggetrokken als

medewerker, waarna.het tellen teveel op de overige,6 leden neerkwam,

Pon-p gebrek aan tellers en het weinige zinvolle tellen vanuit onze

aanvankelijke subgroep-doelstelling, is besloten de subgroep te

doen opgaan in de totale V¥G,

De hoop is daarbij uitgesproken dat de YVG ook het volgend jaar weer

haar hulp zal verlenen aan de IJsselmeertellingen, waarbij ze voor

tellers dan zal kunnen putten uit het totale ledenbestand.

Mevr, Hartlief zal tot het eind van het telseizoen (april) de

IJsselmeertellingen blijven coördineren.

De secretaresse van de

subgroep Zuidelyk-Plevoland,

A.C. Hartlief


