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Verslag van de Algemene

Ledenvergadering

op 21 maart 1996

Alvorens de agenda af te hande-

len geeft Pieter met behulp van

sheets een beknopte uitslag van

de in 1995 gehouden enquête.

Zodra de uitslag volledig klaar is

zal hiervan in de Korhaan een

uitgebreider verslag gegeven

worden (Is inmiddels gebeurd in

de vorige uitgave van De Kor-

haan).

Na goedkeuring van het verslag
van de Algemene

Ledenvergadering 1995 worden

de verslagen van de verschil-

lende subgroepen behandeld,

waarbij wordt vastgesteld dat er

helaas nog steeds te weinig vrij-

willigers zijn voor de diverse acti-

viteiten zoals nestkasten-

controle, contacten met andere

“groene” groepen waar we ons

mee verbonden voelen, enz.

Wel verheugend is om vast te

stellen dat de cursussen en de

excursies een groot succes zijn.

Aangezien uit het verslag van de

penningmeester bleek dat er

over 1995 een klein verlies was

geleden werd vanuit de verga-

dering de suggestie gedaan de

contributie iets te verhogen. Het

bestuur zal dit voorstel in over-

weging nemen.

Na goedkeuring doorde kas-

commissie en decharge van de

penningmeester wordt een

nieuwe kascommissie gekozen,
bestaande uit Nico Klippel en

Maaik Mathijsen.

Bestuursverkiezing: Er zijn liefst

zes bestuursleden aftredend,

waarvan alleen Rob Klooster-

man niet herkiesbaar is voor de

subgroep Natuurbescherming.

Rob, die de subgroep Natuurbe-

scherming van de grond af heeft

opgebouwd, wordt bedankt voor

de inzet waarmee hij zijn taak

gedurende zes jaar heeft ver-

richt. Er heeft zich tot op dit mo-

ment nog geen opvolger aange-

meld.

Alle andere aftredende bestuurs-

leden zijn herkozen.

Door Jelle Harder werd opge-

merkt dat eigenlijk te veel leden

tegelijkertijd aftredend zijn. In-

dien er ook meerderen tegelijk
zich niet herkiesbaar stellen

dreigt immers het gevaar van

onderbezetting. Hij vraagt het

bestuur te willen bezien of het

hiervoor geldende rooster wel-

licht gewijzigd kan worden.

Tijdens de rondvraag vraagt

Frank van de Weijer tellers voor

de knobbelzwanentelling op

tweede Pinksterdag en Dick Jon-

kers zou graag willen weten wie

er nog nestkasten weet te han-

gen van kerkuilen, bosuilen of

torenvalken.

Na de pauze gaven Simon en

Anneke Visser een zeer goed

geslaagde presentatie in klank

en beeld van hun vogelreis naar

Ijsland, waar een ieder geboeid

en gefascineerd naar heeft zitten

luisteren en kijken, en die beslo-

ten werd met een welverdiend

applaus.

De secretaris, B. den Hoed

Van drie bestuursleden was voor

de vergadering een bericht van

verhindering ontvangen, n.l. van

Rob Kole wegens een buiten-

landse zakenreis, van Guus

Proost wegens ziekte en van

Paul van der Poel, die deze

avond het bestuur vertegen-

woordigde op een vergadering
van het Goois Natuur Reservaat.

Met circa zestig aanwezige le-

den was de opkomst zeer goed

te noemen.

Wegens de afwezigheid van Rob

Kole werd de vergadering voor-

gezeten doorPieter Schut, die,

na de aanwezigen welkom gehe-
ten te hebben (in het bijzonder

de ereleden), vervolgens
mededeeldedat de aktie “Vries-

kist” voor het vogelasiel in Naar-

den ƒ 670,-- had opgeleverd, zo-

dat nu daadwerkelijk tot aan-

schaf van deze vrieskist kon

worden overgegaan. Tevens

deelde hij mede dat er op don-

derdag 28 maart in theater Gooi-

land een bijeenkomst van Vogel-

bescherming Nederland zou

worden gehouden, waar ook de

VWG met een stand aanwezig

zou zijn. En dan de verheugende

mededeling dat de golfbaan op

de Wolfskamer niet doorgaat.

Zeearend


