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Ledenwerfcampagne

gaat door in 1997

En verder lijkt het me voor de

hand liggen om ook de mensen

die deelnemen aan de cursus te

vertellen welke voordelen het lid-

maatschap van de Vogel-

Werkgroep biedt.

Het streefaantal leden ligt aan

het eind van de campagne bij

duizend (nu hebben we rond de

600 leden). Dat betekent dat we

nog best een paar keer hardop

mogen zeggen in onze kennis-

senkring hoeveel plezier we be-

leven aan het lid zijn van onze

vogelwerkgroep.
Paul Keuning

Ja. ik werk mee om de vogels in mijn omgeving te beschermen

Ik word voor ƒ 20,- per jaar* lid van de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken.

Binnenkort krijg ik daarvoor het welkomstpakket.
Verder krijg ik 5 maal per jaar De Korhaan thuisgestuurd en kan ik op vrijwillige basis

deelnemen aan alle activiteiten die de vereniging organiseert.

dhr/ mevr

straat

code + plaats telefoon

handtekening :

* U krijgt een acceptgiro thuisgestuurd. / Huisgenoten betalen ƒ 7,50

Opsturen naar: VWG Het Gooi e.0., Postbus 1028.12008 A Hilversum

De afgelopen periode heeft de kraam van de vogelwerkgroep op een

aantal markten, manifestatiesen open dagen gestaan. De belang-

stelling is steeds groot, er is voor wel 1500 gulden aan vogelartikelen

verkocht en de folder met de oproep om lid te worden van onze

Vogelwerkgroep werd vaak mee-

genomen.

Ook door de manier waarop we

de laatste tijd in de publiciteit zijn

geweest: over de telpost en naar

aanleiding van het verschijnen

van ‘Vogels kijken in Gooi en

Vechtstreek’ is de bekendheid

van de Vogelwerkgroep het Gooi

en Omstreken groter geworden.

De meest vertrouwenwekkende

manier van bekendheid geven

blijft toch de mond tot mond me-

thode. Gewoon vertellen hoe

mooi de dia’s waren op de lezing

gisteravond en hoe je genoten

hebt van de excursie of het

weekend op de eilanden.


