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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep

“Het Gooi en Omstreken”

gehouden op donderdag 24 maart 1977 in de zaal van de Goede Herderkerk

te Hilversum,

Aanwezigs de bestuursleden J, Harder (voorzitter), H,J. ten Brinke

(secretaris), mej. A, van Leyden (penningneesteresse),
P, van der Poel (bestuurslid/vice-voorzitter), mevr. L.J,

Dwars-van Achterbergh (subgroep Excursies), mevr, A.C.

Hartlief (subgroep Zuidelijk-Flevoland), mevr. M.A.P.H,

de Wijs-Tabois (beheer Noodschool), W.E, Cohen (redactie—-
groep de Korhaan), R, van Poelgeest (subgroep Avifauna),
H.W, de Soete (subgroep Nestkasten) en 56 leden.

1. By de opening van de vergadering heet de voorzitter de vele

aanwezigen van harte welkom, in het hyzonder het erelid de

heer D.A. Jonkers en zijn echtgenote, de heer van Nieuwenhuizen

uit Baarn, die deze avond te gast is als lid van het I.V.N, -

Eemland en de heer E, Boeve, lid van onze VWG, die deze avond

een tweetal van door hem vervaardigde films over het nestgedrag

van Koolmees en Staartmees zal vertonen.

De voorzitter memoreert het 10 jarig bestaan van de VWG en schetst

een globaal overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit deze

periode. Hy leest onder andere de notulen van de oprichtings-

vergadering voor, waarbij de heer Bos als voorzitter en mevr. de

Wijs als secretaresse optraden.
Een uitvoeriger verslag over de gebeurtenissen van de afgelopen

10 jaar zal nog worden gepubliceerd in de Korhaan, belooft de

voorzitter.

Met een tweetal belangrijke onderwerpen heeft het bestuur van de

VWG het afgelopen jaar intensieve bemoeien. gehad.

Ten eerste het hondenaanlijngebod in de natuurgebieden van de

Stichting het Gooisch Natuurreservaat (hierover komt in een vol-

gende Korhaan nog een verslag).
Ten tweede het beheer en onderhoud van het Spanderswoud (zie
over dit onderwerp een publicatie elders in dit blad).
Na een vraag hierover van de heer Jonkers, zegt de heer Harder

toe, namens het bestuur van de VWG de zaak over het hondenaan-

lijngebod te blijven behartigen, nu het bestuur van de VWG gedeel-

telijk demissionair wordt door het tegelijk aftreden van een

aantal bestuursleden, waarvan de voorzitter,

2. De notulen van de secretaris! van de Algemene Ledenvergadering

van 25 maart 1976, (gepubliceerd in de Korhaan van maart/april
1976, jaargang 10, no. 2) worden goedgekeurd.

5, Bespreking van de jaarstukken 1976 (gepubliceerd in de Korhaan

van januari - februari 1977» jaargang 11, no. 1 ).

a. Verslag van de secretaris. Goedgekeurd,

Aanvulling onder bestuur: "mevrouw A.C. Hartlief, voor de

subgroep Zuidelijk-Flevoland",

b. Verslag van de subgroep Avifauna. Goedgekeurd.

c. Verslag van de subgroep Nestkasten. Goedgekeurd.

Opmerkingen: De heer Jonkers deelt mede, dat het R.I.N, een

gratis aanbieding heeft van het Ministerie van Defensie
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van een partij lege munitiekisten, die zeer geschikt zyn als

nestkast voor de Torenvalk. Desgewenst kan de VWG ook van

deze aanbieding gebruik maken, (inmiddels is hiervoor een

regeling getroffen).
De heer de Soete doet een dringend beroep op alle contro-

leurs hun nestkastverslagen in te zenden voor het samen-

steller van het jaaroverzicht.

d. Verslag van de subgroep Excursies. Goedgekeurd,

e. Verslag van de subgroep Zuidelyk-Pleyoland, Goedgekeurd,

Opmerking; Deze subgroep is officieel opgeheven, De tel-

lingen gaan voorlopig gewoon door, De noodzakelijke acti-

viteiten worden overgenomen door de subgroep Avifauna,

f. Redactiebeleid van de Korhaan, Algehele waardering voor de

medewerkers. Een dringende oproep van de voorzitter aan de

leden om goede artikelen-voor publicatie.

4, pat financiële beleid,

al De rekening over 1976 wordt yastgesteld,

b. De begroting voor 1977 wordt goedgekeurd.

Opmerking; In het vervolg, zal ter verduidelijking een balans

worden toegevoegd.

5. Bestuur,

a. De heer J, Harder treedt af als voorzitter en stelt zich niet

- i herkiesbaar. Helaas kan in deze vacature nog niet worden voor-

zien.

b, De heer P.v.d, Poel treedt af als bestuurslid/vice-voorzitter
en stelt zich niet herkiesbaar, In deze vacature is nog niet

voorzien,

c. Mevr. A.C.Hartlief treedt af als bestuurslid voor de subgroep

Zuidelijk-Plevoland en stelt zich niet herkiesbaar. Nu deze

subgroep is opgeheven zal deze vacature niet meer als

zodanig worden vervuld,

d. Mevr. M.A.P.H.de Wijs-Tabois treedt af als bestuurslid en stelt

.zich niet herkiesbaar. Omdat het beheer van de Noodschool aan

haar zorgen blijft toevertrouwd, zal deze vacature niet weer

als zodanig worden vervuld.

Alle aftredende bestuursleden hartelijk dank.

e, De benoeming van mej. A.van Leyden tot penningmeesteresse

wordt bekrachtigd,
f, De heer R.van Poelgeest wordt opnieuw benoemd als bestuurslid

voor de subgroep Avifauna.

6. Kascontrolecoanissie,

De heer S.H, Poelstra en de heer L,F, RJjnja treden af als lid

van de kascontrolecommissie en stellen zich niet meer herkiesbaar.

Beide heren hartelijk dank voor hun werkzaamheden.

Tijdens deze vergadering worden voor benoeming tot lid van de

kascontrolecoiamissie bereid gevonden:

-de heer A. Schaap, Studiostraat 48 te Huizen en

-de heer W. van der Zwaan, Van Limburg Stirumstraat ste Huizen.

Deze benoeiAMgen worden bekrachtigd,

7. Rondvraag: De heer Jonkers informeert naar de oproep voor medewerking

aan het vogelsoortenonderzoek.De voorzitter juicht dit onderzoek toe

maar zegt dat dit nog onvoldoende vam de grond is gekomen.

Na de pauze was alle aandacht voor de heer Boeve met zijn boeiende films.

De secretaris, H.J. ten Brinke


