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Jaarverslag van de subgroep propaganda 1987

Rick van den Akker

Het meeste effect (leden en cursisten) hebben de doelgerichte markten zoals

de vrijetijds- en natuurmarkt. De andere markten zijn echter ook belangrijk al

is het alleen maar in verband met de naamsbekendheid en de verkoop van vogel-

beschermingsartikelen.

Ook in 1987 zijn er weer diverse plaatsen bezocht en wel:

Van 3 mei tot half juli heeft er in het Corversbos te Hilversum een stand

gestaan;
29 mei : braderie in Huizen;

5 september : vrijetijdsmarkt op de Groest in Hilversum;

18/19 september : natuurmarkt op Schaep & Burgh in
'

s-Graveland;

31 oktober : jubileumdag in Kortenhoef.

Deze stands hebben weer enkele nieuwe leden en cursisten opgeleverd. De

verkoop van artikelen van Vogelbescherming verliep ook dit jaar weer prima.

Op de jubileumdag in De Dobber in Kortenhoef zijn de nieuwe informatieborden

voor het eerst tentoongesteld. Uit de reacties blijkt dat iedereen tevreden is

met deze borden. Ik wil dan ook de maker, Reinier Hendriksen, nogmaals be-

danken.

Dankzij de hulp van Riet Schaap zijn we er in geslaaagd om een nieuwe opslag-

ruimte voor het propaganda-materiaal te vinden.

Om te voorkomen dat vaak een beroep gedaan moet worden op dezelfde mensen

om een stand te bemannen willen we proberen om een lijst samen te stellen van

die mensen die in principe bereid zijn om te helpen. Word U gevraagd zeg dan

alstublieft geen nee!

Alle mensen die hebben meegeholpen bij de diverse stands en aktiviteiten

achter de schermen wil ik heel hartelijk bedanken.

In de loop van 1987 heeft ondergetekende de coördinatie van de subgroep

propaganda overgenomen.

Nu het jubileumjaar achter de rug is zullen wij moeten proberen om “bekend”

te blijven bij de mensen die nog geen lid zijn. Dit kunnen we o.a. bereiken door

met onze stand braderieën en jaarmarkten te bezoeken.


