
7

Jaarverslagen van de secretaris over 1983

Ledenbestand:

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 1983: 460

en op 31 december 1983: 475

Bestuur:

Het bestuur werd gevormd door:

Voorzitter H. Hardon

le secretaris P.W. Dieperink

2e secretaris (Ledenadministratie) F.A. v. Klaveren

Penningmeesteresse Mw. L. Mudde

Subgroep Avifauna R.G. Moolenbeek

"

Eempolders R.A. Kole

"
Nestkasten J. Mekel

"

Propaganda H.W. de Soete

"
Excursies Mw. J. Hardon-v.Velsen

"
Korhaan H. Hardon

"

Vogelcursus Y.S. Vogel
" Vogel- en Natuurbescherraingswacht

Zuidelijk Flevoland G. Blok

Algemeen lid Mw. L.J. Dwars-v.Achterbergh

Het bestuur vergaderde 7 maal (25-1; 15-3; 18-4; 6-6; 23-8; 4-10; 22-11).

Kontakten metandereorganisaties:

a) Stichting Gooisch Natuurreservaat: We gaven commentaar op de concept-

beheersnota '82-'8/, wat gedeeltelijk verwerkt werd in het definitieve

beheersplan.

b) Vereniging Leefmilieu het Gooi, de Vechtstreek e.o.: merendeel van de

vergaderingen bijgewoond. Contact ivm. windmolen-nota van de gemeente Huizen,

waar we tijdens een inspraakavond commentaar op gaven.

c) Stichtse Milieu Federatie: ivm. uitbreiding jachthaven 't Raboes waar we

bezwaar tegen maakten. We leverden hen watervogel-gegevens van het Eemmeer

en voor de verdere procedure.

d) Rijksinstituut voor Natuurbeheer; ivm. inventarisatie Rode Bosmier waar we

onze medewerking aan verleenden.

e) SOVON/COV:we bezochten de jaarlijkse vergadering en werkten mee aan het

Atlasprojekt voor winter- en trekvogels.

f) Vogelbescherming: ivm. herwaardering Vrije Vogelreservaten. We gaven hieraan

onze actieve medewerking.

g) Vrienden van het Gooi: goede contacten ivm. surfclub Oud-Valkeveen en de

aanleg van een Oeverzwaluwwand bij Huizen.

h) Stichting Vrijwillig Goois Natuurbeheer: goede samenwerking bij de aanleg van

de Huizense oeverzwaluwwand, hetgeen door hen uitgevoerd werd

i) Organisatie Wintervoedering en Revalidatie: We bezochten de viering van hun

25-jarig bestaan.

j) Rijkswaterstaat: goed contact ivm. beplanting van het talud Stichtse Brug

en het gestarte onderzoek naar verkeersslachtoffers aldaar, wat uitgevoerd
wordt door leden van

N.J.N.

k) NJN 't Gooi.

l) Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland: we bezochten vergaderingen,

ra) Provinciale Waterstaat Noord Holland: ivm. een onderzoek naar de gevolgen
van windmolens voor vogels verschaffen we gegevens over vogeltrek,

n) Staatsbosbeheer: ivm. plannen om de kolonie Blauwe Reigers te Groeneveld te

verdrijven.
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o) Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders; we gaven commentaar op het

concept-bestemmingsplan Gooi- en IJmeer.

p) Overige contacten met: diverse gemeenten, R.U.P., Vogelwacht Delft,

Stichting Gooimeer Recreatie, Stichting Kritisch Faunabeheer, Vogelwacht

Utrecht, Natuurmonumenten, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

Ledenavonden:

In de Goede Herderkerk te Hilversum en in de Godelinde scholengemeenschap te

Naarden werden 8 lezingen/filmavonden en 9 werk-/contactavonden gehouden.

Bibliotheek:

De bibliotheek werd weer verder uitgebreid met diverse boeken en overdrukken.

Van de ontvangen literatuur werden inhoudsoverzichten gemaakt voor de Korhaan

door mw. H.W. Reddingius.
Het archief met mappen van deelgebieden in 't Gooi e.o. werd uitgebreid en

verzorgd door mw. L.J. Dwars- van Achterbergh, die ook de uitleen verzorgde
samen met A.P. Vermeule.

P. Dieperink


