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Redactioneel

Pagina 32-35 is gereserveerd voor de voortgang van het Atlasproject

in ons werkgebied. Hopelijk werkt u allen hieraan mee, evenals aan de op-

roepen om andere gevraagde gegevens.

Ook de bekende rubrieken, terugmeldingrlngors, veldwaarnemingen en

ontvangen litteratuur treft u aan in dit blad.

Het verslag van onze Algemene Ledenvergadering vermelden wij als slot,
deze vergadering had een goed en rustig verloop.

Dat het tegendeel ook mogelijk is leest u hieronder.

Uw speciale aandacht

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels

Op 7 mei j,l, Is tijdens een algemene ledenvergadering een ernstige
crisissfeer ontstaan tussen het bestuur en de leden van deze,vereniging.
De overgrote meerderheid van de aanwezige leden kan zich niet meer verenigen
met de houding, handelingen en de besluitvorming van het bestuur, waarmede

de bescherming van onze vogels allerminst is gediend.

Mogelijk zullen de leden van de Vogelbescherming wel geïnformeerd wor-

den door middel van de nodige publicaties hierover. Van deze zijde attenderen

wij u op deze zeer belangrijke zaak en roepen de leden van de Nederlandse

Vereniging tot bescherming van Vogels op zoveel mogelijk de eerstvolgende

ledenvergadering te bezoeken, waarvan tijd en plaats in ieder geval zullen

worden gepubliceerd in De Lepelaar, Het blijkt dringend noodzakelijk dat de

samenstelling van het bestuur drastisch wordt gewijzigd. Dit kan echter alleen

met de hulp van alle kiesgerechtigde leden van deze vereniging. Probeer daar-

om, indien enigszins mogelijk, de eerstvolgende ledenvergadering van bedoel-

de vereniging bij te wonen.

De 'secretaris

H.J. ten Brinke

Zoals u heeft gezien worden vanaf dit jaar de bladzijden van De

Korhaan doorgeteld. Hierdoor wordt het opzoeken van oude artikelen vergemakke-

lijkt. In dit nummer vindt u o.a. een verslag van de excursies naar de

Grooimeerkust en het even verder gelegen eiland Texel.

Verder een broedvogelinventarisatie van "De Monnikenberg" van de hand

van H. Harder en een waarneming van een Ortolaan.
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