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Avifauna van het Gooi

De werkgroepen zijn:

a, Broedvogelonderzoek coördinatoren Jelle Harder

Paul v.d. Poel

Adri Vermeule

Deze werkgroep gaat zich bezighouden met het inventariseren van broedvogels.

Ook zal deze groep een inventarisatie maken van al geïnventariseerde gebieden.

b. Tellingen coördinatoren Bob van Poelgeest

Peter Dieperink
In eerste instantie legt deze werkgroep een lijst aan van tellingen van niet

broedvogels, die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Verder zal zij nieuwe

tellingen voor div, soorten uitvoeren.

c. Waarnemingen, literatuuronderzoek, dagboeken.
coördinator Erik Lam

De werkgroep zal zich bezig houden met het verzamelen van gegevens,

uit waarnemingsarchieven, literatuur en dagboeken.

d. Historie coördinator dr, W, Kraak

Deze werkgroep verzamelt gegevens die niet in de natuurhistorische literatuur

zijn vastgelegd. Dit wordt gedaan d.m.v. het uitvragen van personen op

gevorderde leeftijd en het zoeken naar vogelgegevens in kerkelijke, gemeente-

lijke, provinciale, wetenschaps en andere archieven.

e. Technische zaken coördinatoren Rob Kole

Nico Klippel

Foto's, tekeningen en het verzorgen van het typewerk zijn onder andere taken

van deze werkgroep.

f. Redactieraad

1, financieeldeskundige

2, redactiesecretar(is)(esse)
3, lay-outman

4, documentalist

Deze moet nog worden samengesteld,
Vakature

Vakature

Vakature

De heer v,d. Zwaan

Algemeen coördinator

Secretariaat

Dick Jonkers

Henk Hardon

Voor alle werkgroepen zijn inmiddels taakomschrijvingen gemaakt.

Het discussiestuk Avifauna van het Gooi, uitgave nr 4-1» is voor belangstellenden

verkrijgbaar bij het Avifauna secretariaat (02154-18804),

Binnen de Vogelwerkgroep is een aantal leden gestart met de voorbereidingen van

de eerste aanzetten, die moeten leiden tot de samenstelling van de Avifauna van

het Gooi.

Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Na een discussie: waarom "een Avifauna van het Gooi", is gestart met een

aantal werkgroepen.
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Mocht u interesse hebben om mee te werken aan de Avifauna, dan kunt u zich

opgeven bij Henk Hardon (02154-18804).

Oproep: Op korte termijn zoeken wij een FINANCIEEL DESKUNDIGE

Taken: het maken van een begroting

het benaderen van sponsers

het aanvragen van subsidies

Een taakomschrijving is beschikbaar.

Belangstellenden voor deze vakature, kunnen zich richten tot de algemeen
coördinator Dick Jonkers tel; 03434-1109


