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Jaarverslagen van de sekretaris over 1984

Ledenbestand:

Het aantal leden bedroeg op 31 december 1983 : 475

en op 31 december 1984 : 466

Bestuur:

Het bestuur werdt gevormd door:

voorzitter Henk Hardon

le sekretaris Peter Dieperink
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sekretaris (ledenadministratie) Fred van Klaveren

Penningmeesteresse Laura Mudde

Subgroep Avifauna Rob Moolenbeek

m Eempolders Rob Kole

ti Nestkasten Jaap Mekel

ii Propaganda Han de Soete

ii Excursies Joke Hardon-van Velsen

ii Korhaan Henk Hardon

ii Vogelcursus Yves Vogel
ii Z.Flevoland Ger Blok

Algemeen lid Beb Dwars-Achterberg

Wegens drukke werkzaamheden heeft Fred van Klaveren de ledenadministratie per

1 december 1984 overgedragen aan Laura Mudde.

Het bestuur vergaderde 7 maal.

Kontakten met andere organisaties:

a) Stichting Gooisch Natuurreservaat: We bezochten de opening van de nieuwe

vogelobservatiéhut in het Laarder Wasmeer. Diverse andere kontakten,

b) Vereniging Leefmilieu 't Gooi, Vechtstreek e.o.: Een gedeelte van de ver-

gaderingen werd bijgewoond. Diverse andere kontakten.

c) Vrijwillig Goois Natuurbeheer, o.a. i.v.m. oeverzwaluwwanden,

d) Vrienden van het Gooi, o.a. i.v.m. de surfaktiviteiten bij Oud-Valkeveen,

e) Stichting Milieutijdschrif t 't Gooi, Vechtstreek,e.o.; We hielpen bij de

oprichting van deze Stichting, die het tijdschrift 'de Wijde Blik' uitgeeft.

f) N.J.N.; diverse afdelingen binnen 't Gooi: leden van deze jeugdbonden voer-

den de verkeersslachtoffertellingen bij de Stichtse Brug uit.

g) Vogelbescherming: i.v.m. de sanering van de Vrije Vogelreservaten,

h) SOVON/COV: we bezochten de jaarlijkse vergadering en werden lid van deze

stichting (distrikt Utrecht). Onze medewerking aan diverse tellingen werd

gecontinueerd.

i) Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord Holland: we bezochten
} vergaderingen

als waarnemer.

j) Vogelwacht Utrecht: i.v.m. de ruilverkaveling Eemland.

k) Vogel-en Natuurwacht Zuidelijk- Flevoland; de opening van haar onderkomen te

Almere-stad werd bijgewoond.

l) Gemeeente Huizen: we deden het voorstel om het schiereiland bij de haven

als natuur-edukatief gebied in te richten.

m) Gem. Naarden: correspondentie werd gevoerd over de surf-aktiviteiten bij
Oud-Valkeveen. Het surfen is daar nu "definitief" gestopt. We gaven een

advies m.b.t. het uitbaggeren van de vestinggrachten.

n) Dienst der Domeinen: i.v.m, beheer surfstrand Oud-Valkeveen.
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o) Natuurmonumenten: Diverse kontakten, waaronder een discussie over het

verstoren van Ijsvogels te Hilverbeek.

p) Gemeente Hilversum: We maakten bezwaren tegen het voornemen om het Spanders-

woud-projekt van het V.G.N. geen subsidie te geven.

q) Riikswaterstaat: i.v.m. verkeersslachtoffertelling Stichtse Brug.

r) Overige Kontakten: S.B.B., R.I.N., L.H.Wageningen, S.M.F., Organ. Wintervoe-

dering en Revalidatie, Vogelwacht Delft, Ver.Vrienden van Eemland, diverse

gemeenten.

Andere aktiviteiten:

--We gaven commentaar op het ontwerp-streekplan het Gooi en Vechtstreek en

het voorontwerp streekplan Utrecht.

--Opnieuw werd bezwaar gemaakt tegen een voorgenomen uitbreiding van de jacht-
haven 't Raboes. hen eerdere ontgrondingsaanvraag was namelijk ingetrokken
en later weer gewijzigd ingediend.

—In een vroeg stadium gaven we advies m.b.t. het beheer van het Eemraeer. Het

ontwerp beheersplan is onlangs door S.B.B. vastgesteld en er zal nu een in-

spraakprocedure volgen. We deden ook het voorstel om het waardevolle Eemraeer

op de lijst van Nederlandse Wetlands te plaatsen.

—Aan G.S. van NoDxH-Holland adviseerden we van de belangrijke weidevogelgebie-

den de Oosterraeent en de Egelshoek relatienotagebied te makenDit advies vonden

we gelukkig terug in het ontwerp-streekplan.

—Er werd gereageerd op een artikel in de Gooi-en Eeralander over Kraaiachtigen.

—Namens het comité 'Redt de Weidevogels in Eemland' namen we zitting in de

overleggroep Eemland. Het comité wordt gevormd door de Vogelwacht Utrecht en

de V.U.G.. In het verleden had de V.W.G. Utrecht deze taak op zich genomen.

Ledenavonden. Er werden in totaal 8 lezingen/filmavonden en 8 werk/kontakavonden
1

Bibliotheek:

De bibliotheek werd verder uitgebreid met diverse boeken, tijdschriften en

publikaties. 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 Achterberg, die ook de uitleen verzorgde samen

met Adri Vermeule.

Peter Dieperink


