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Jaargang 26 nr 3, juli 1992

Bestuursmededelingen

Zoals bekend wordt op zaterdag 26 september 1992 een symposium gehouden in

"De Dobber" te Kortenhoef. Dit wordt georganiseerd door een commissie van

oud-bestuursleden. Er zullen op deze dag een aantal interessante thema's

aan de orde komen en aan het einde van de middag zal er een receptie worden

gehouden. Elders in deze Korhaan kunt U meer over het programma vinden.

Uiteraard hoopt het bestuur dat er een grote belangstelling voor deze dag

zal zijn,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart dit jaar is gesproken over het

wijzigen van de statuten. Dit naar aanleiding van een voorstel tot het ver-

lagen van dè mimmura--leeftijd voor het lidmaatschap van onze vereniging. Er is

voorgesteld deze leeftijd te verschuiven van 18 naar 15 jaar. Omdat er geen

gelegenheid meer was gewijzigde statuten tijdig te publiceren, is toen voor-

gesteld om dit najaar een bijzondere ledenvergadering te houden voor de goed-

Het voorjaar is inmiddels alweer voorbij. Het meeste inventarisatiewerk is

dus ook alweer gedaan, behalve voor een laat broedende soort als de Huis-

zwaluw. De vakantiedrukte is nu echter in volle gang en er is voor velendus

juist in deze tijd wat meer gelegenheid om te gaan 'vogelen'.

Reizen naar vogelrijke gebieden staan de laatste tijd sterk in de belang-

srtelling. Het zou daarom wel eens leuk zijn als we van onze leden eens wat

tips of reisverhalen zouden ontvangen.
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keuring van de nieuwe statuten. Er blijken inmiddels echter nog wat meer

wijzigingen; van 1 destatuten nodig te zijn. Zo is de grens van ons werkgebied niet

duidelijk genoeg vastgelegd. Het is de bedoeling hiervoor een kaartje te gaan

gebruiken en in de statuten of het huishoudelijk reglement slechts te volstaan

met een verwijzing naar dat kaartje. Wij hopen zo meer duidelijkheid te scheppen.
Er is dit jaar ook een nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek van kracht

geworden, waarin een aantal wijzigingen van het verenigingsrecht zijn opgenomen.

Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op het afleggen van verant-

woording door het bestuur. Door deze nieuwe wet is het dus noodzakelijk onze

reglementen eens onder de loep te nemen om te zien of deze nog aan de nieuwe

eisen voldoen.

Om deze redenen heeft het bestuur inmiddels besloten de extra ledenvergadering
niet door te laten gaan. Er is dan wat meer gelegenheid de wijzigingen voor te

bereiden en ze op de algemene ledenvergadering in 1993 ter goedkeuring voor

te leggen.

Willem Jan Hoeffnagel heeft al geruime tijd te kennen gegeven dat hij graag wat

minder bestuurstaken zou willen hebben. Naast het cobrdinatorschap van de sub-

groep Avifauna houdt Willem Jan sinds juni 1990 de waarnemingskaart jes bij en

sinds april 1991 is hij ook nog secretaris van de vereniging. Dat laatste deed

hij eigenlijk al ad interim, want officieel waren we al een tijd, zonder veel

succes, op zoek naar een nieuwe secretaris.

De laatste bestuursvergadering, die in juni werd gehouden, is echter bijgewoond
door Pon Ruiter. Hij heeft zich bereid verklaard, voorlopig, zoveel mogelijk
secretariaatswerk over te nemen van Willem Jan. Na een inwerkperiode zal hij
dan wellicht deze post definitief overnemen.

Uiteraard zijn wij erg blij dat het bestuur opdeze manier weer 'op volle sterkte'

is gekomen en wij wensen Pon bij dit werk veel succes toe.

Correspondentie aan het secretariaat blijft uiteraard via het postbusnummer

lopen. U kunt dat nummer vinden aan de binnenzijde van de omslag van dit blad.

Het telefoonnummer van Pon Ruiter is 02154-24140.

De waarnemingskaartjes wordenvanaf nu bijgehouden door Laura Mudde. Ook haar

gegevens vindt U op de omslag.

Rob Kole


