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Bestuursmededelingen

Ook op het gebied van de educatie is er veel gedaan. De vogelherkennings-
cursussen hebben een behoorlijk grote bekendheid in onze regio en voor zeer

velen zijn ook de excursies, die met grote regelmaat worden gehouden, meestal

zeer leerzaam. Voor wie zich verder wil verdiepen in de "vogelwereld" zijn er

in onze bibliotheek zeer goede boeken en tijdschriften te vinden.

Bij diverse gelegenheden zijn er ook concrete activiteiten ontplooid ter be-

scherming van vogels. In de jaren zeventig steunde de werkgroep de actie

voor de bescherming van de vogels in de door ruilverkavelingsplannen bedreigde

Eempolders. Er zijn een aantal acties uitgevoerd ter bescherming van specifieke

soorten zoals Gierzwaluwen en de Huiszwaluw. Dit alles is slechts een wille-

keurige greep uit de lange lijst die er te maken zou zijn. Ondanks het vele werk

is er nog genoeg te doen. Er zijn immers nog zo veel vragen te stellen en nog

zo veel verschijnselen waar te nemen in de wereld van de vogels in de natuur,

waarvoor nog geen goede verklaringen zijn!

De laatste tijd is er ook weer wat meer aandacht geweest voor de natuurbe-

scherming . Ook in de komende tijd willen wij ons nog actiever opstellen op het

gebied van de bescherming en de beheersadviezen. Dat is hard nodig, want we

zien de achteruitgang en de vele bedreigingen voor de vogels bijna dagelijks.

Er is dan ook zeker een bestaansrecht voor een vereniging als de onze en ik

reken er dan ook op
dat zal blijken dat deze na die 25 jaar nog steeds spring-

levend isl

In het kader van dit jubileum worden er natuurlijk een aantal activiteiten

georganiseerd. Elders in dit blad kunt U daar alvast wat meer over lezen.

Rob Kole.

In de vorige Korhaan maakte ik er al melding van dat het jubileumjaar min of

meer was aangebroken. Nu is dat ook officieel een feit, want onze vereniging
werd opgericht op 1 februari 1967 en ze bestaat nu dus vijfentwintig jaar!

Er is in die afgelopen 25 jaar een enorme hoeveelheid werk verzet. Het resul-

taat van talloze inventarisaties en tellingen is samengevat in ruim zeventig

rapporten en vele artikelen in 'De Korhaan'. Talloze vogelaars uit het Gooi

en omstreken hebben, vaak met een zeer grote inzet, meegewerkt aan het beno-

digde veldwerk en daarna vaak ook aan het (onvermijdelijke) bureauwerk. Dankzij
die inspanningen waren we in staat ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan

onze uitgave "Vogels tussen Vecht en Eem" te laten verschijnen.


