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Bestuursmededelingen

- De pas opgerichte Stichting Gooimeer Rekreatie(zie vorige Korhaan,pag,l)
probeert een eigen adviesraad samen te stellen. Aangezien wij het niet eens

zijn met de doelstelling van deze stichting, hebben we een verzoek tot toe-

treding afgewezen.

- Het G.N.R. heeft commentaar gegeven op onze reaktie op haar concept- be-

heersplan '83-'87. De stichting zegt daarin niet meer aan beheer en onder-

houd van haarterreinen te kunnen doen door gebrek aan mankracht en finan-

ciële middelen. Voor een meer ecologisch beheer dan nu het geval is heeft ze

haar hoop op de ingestelde wetenschappelijke adviescommissie gevestigd.
Positief is dat meer terreinen een eigen beheersplan krijgen, zoals het Laar-

der wasmeer.

- De Vogelwacht Utrecht heeft een zeer degelijk verslag uitgebracht van in

1981 gehouden trektellingen te Maarssen. Het ligt in onze bibliotheek.

- De organisatie Wintervoedering en Revalidatie van Vogels te Naarden viert

dit jaar haar 25-jarig bestaan.
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- De Prov. Waterstaat N-H wil een atlas over vogeltrek in Noord-Holland samen-

stellen, zodat bekeken kan worden op welke plaatsen beter geen windmolens

geplaatst kunnen worden i.v.m doodvliegen van vogels (zie elders dit blad)
- De Saraenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland(S.V.N) zijn van plan een

Avifauna van deze provincie samen te stellen. Ook onze gegevens van Gooi en

Vechtstreek willen zij hier in betrekken.

Op de eerst volgende vergadering van de subgroep Avifauna zal het verstrek-

ken van onze gegevens voor beide projekten behandeld worden.


