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Openingstoespraak van de sekretaris van de vogelwerkgroep op de algemene

ledenvergardering van 15 maart 1978

Dames en Heren,

Ik kan u echter verzekeren, dat de aktiviteiten van onze Vogelwerkgroep er

niet onder lijden, U ziet achter deze bestuurstafel weer een aantal nieuwe

gezichten. Al is de klub van bestuursleden wat kleiner in aantal dan voor-

gaande jaren, toch wordt er hard en met enthousiasme gewerkt. De jaarversla-

gen van de verschillende subgroepen geven daar al blijk van. Niet alleen in

het bestuur, maar ook door een vrij grote groep leden wordt "achter de scher-

men" hard gewerkt. Ik denk daarbij aan de samenstellers van ons blad De

Korhaan; de redaktie, de mensen die de kopij leveren, de mensen die het type-

werk verzorgen, de mensen die zorgen dat u zo snel mogelijk De Korhaan in uw

brievenbus krijgt en de VWG zo heel wat portokosten besparen.

Verder denk ik aan de vogelaars die, weer of geen weer, deelnemen aan inven-

tarisaties, roofvogeltelllngen, waterwildtelllngen, goudpleviertellingen,
de inventarisaties van natuurgebieden, de nestkastkontroleurs, de exkursie-

leiders en de organisatoren van de vogelkursus.

De aktivlteiten van onze Vogelwerkgroep zijn talrijk. Als ik globaal de

belangrijkste aktiviteiten van het afgelopen jaar de revue laat passeren, kom

ik tot de volgende opsomming, naast de reeds genoemde aktiviteiten:

- de jubileumavond ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze VWG en

het inrichten van een expositie in de hal van de Goede Herderkerk te H’sum:

- de honing- en bijenmarkt te Bussum op 3 sept,, waar de VWG met veel succes

een stand had ingericht}
- de herfstflora medio sept,/okt, in het Singermuseum te Laren, waar de VWG

in samenwerking met IVN en GNR een komplete natuurafdeling had ingericht,

waarvoor erg veel belangstelling bestond.

In het afgelopen jaar werden wij gekonfronteerd met het feit dat wij op vrij
korte termijn het noodschooltje aan de Graaf Wichmanstraat in Hilversum moes-

ten ontruimen. Koortsachtig werd gezocht naar nieuwe ruimte voor ons archief

en voor onze werkavonden op de derde dinsdag van de maand. Het spreekwoord

zegt; "Als de nood het hoogst is, is de redding nabij," Op het laatste nip-

pertje vonden wij een gastvrij onderkomen in de oude aula van de Godelinde

Scholengemeenschap, dank zij de heer Moerman, die ook lid van onze VWG is en

als leraar aan deze school is verbonden, In de aula worden maandelijks onze

werkavonden gehouden, zijn het waarnemingenarchief en het dokumentatie-archief

ondergebracht en worden onze bestuursvergaderingen gehouden. Dat de gastvrij-
heid enorm is, blijkt wel uit de spontane bereidheid deze prachtige nieuwe

aula ter beschikking te stellen voor deze avond. Wij zijn hier bijzonder

gelukkig mee.

Eigenlijk zou u op deze plaats iemand anders moeten zien staan dan de sekre-

taris. Want het leiden van deze algemene ledenvergadering is één van de

taken van de voorzitter. Maar .... helaas .... helaas, wij zitten al een

jaar met een vakature van voorzitter. Daarom zal ik vanavond als sekretaris

deze taak waarnemen.

Bijna elke bestuursvergadering is deze vakature-vervulling ter sprake ge-

komen, Bij herhaling hebben wij ons ledenbestand doorgenomen. Maar ... niet

iedereen is bereid ... niet iedereen is geschikt. Als u suggesties kunt doen

dan heel graag. Het bestuur blijft van oordeel, dat een voorzitter aan be-

paalde voorwaarden moet voldoen om goed te kunnen funktioneren.
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Andere aktiviteiten waar VWG—leden mee bezig zijn betreffen Korhoender-

onderzoek, Spanderswoud (helaas nog steeds noodzakelijk) en het klandestien

vullstorten in natuurgebieden. Verder zal aktie gevoerd worden tegen het

rapen en verhandelen van kievitseieren. Er is overleg gepleegd met de ge-

zamenlijke boerenorganisaties over ondermeer de weidevogelproblematiek in

de Vechtstreek, Er is overleg gaande met andere milieu-organisatles om op

meer doeltreffende wijze te kunnen ageren tegen bestemmingsplannen die onze

natuurgebieden bedreigen. Dit gebeurt wel door onze deelname in de Contact-

raad, maar dit overleg funktioneert niet zoals vrij dat graag willen.

Daarom zoeken wij naar nieuwe vormen van bundeling van krachten.

U ziet het, dames en heren, een scala van werkzaamheden en aktiviteiten.

Ook veel mogelijkheden voor onze leden om aktief mee te doen.

Juist dat aktief meedoen van onze leden kan beter, dachten wij. Het leden-

aantal is inmiddeld gestegen tot 262, waarvan toch maar een beperkt aantal

aktief blijkt mee te doen. Dit aktief meedoen is lang niet altijd een kwes-

tie van tijd. Vaak leeft bij velen een zekere schroom, omdat men vindt dat

men te weinig kennis van zaken heeft. Daar willen wij als bestuur van de VWG

iets aan proberen te doen. Wij willen trachten het kennisniveau van een aan-

tal. geïnteresseerde leden, dat graag wil meedoen met de aktiviteiten van onze

VWG, op te vijzelen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een soort kader-

kursus. Hiervoor moet nog een programma worden samengesteld, maar de gedach-
ten gaan uit naar onderwerpen als; verdieping van vogelkennis - training in

inventarlseringstechniek - leiden van exkursies - begrippen in de ornitholo-

gie - relatie vogels/landschap - vogel- en jachtwet - vogeltrek.

In overleg met bestuur en beschikbare docenten zal een programma worden

samengesteld. Wie van u voor een dergelijke trainingskursus voelt kan zich

reeds nu opgeven bij een van de bestuursleden. Uiteraard is het nog geheel

vrijblijvend, maar als u hier in principe iets voor voelt is het wel prettig
om vanaf het prille begin mee te doen.

de sekretaris.
H.J. ten Brinke

Wij ontvingen het volgende schrijven:

De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft grote behoefte

aan dia1
s van in Nederland voorkomende vogelsoorten.

Regelmatig worden wij geconfronteerd met aanvragen, o.a. van natuur- en

vogelwerkgroepen, scholen en geïnteresseerden die wij niet kunnen

honoreren.

Nu hebben wij het plan een aantal diaseries samen te stellen, maar wij

hebben uw hulp nodig om de benodigde dia' s te verkrijgen.

Gaarne zouden wij dia's ontvangen of met personen in contact treden die ons

van het nodige materiaal kunnen voorzien.

Correspondentie kunt u kosteloos aan ons richten via ons antwoordnummer:

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,

Antwoordnummer 1974»

3700 WB ZEIST.


