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Van de voorzitter

Na het ondertekenenbenadrukte

de heerDen Blanken, Directeur

Watervoorziening, in een toelich-

ting dat het PWN er mee ingeno-

men is dat het historische pomp-

gebouw behoudenkan blijven en

daarbij ook nog een zinvol ge-

bruik zal krijgen. Het PWN vindt

het werk van groene groeperin-

gen belangrijk. Daarom heeft het

PWN er niet alleen aan meege-

werkt dat het pompgebouw be-

schikbaar kwam, maar ook nog

het bedrag dat oorspronkelijk
was begroot voor de sloop, ter

beschikking gesteld voor de her-

inrichting. In een dankwoord ver-

klaarde de heer Tielrooij, na-

mens het bestuur van GNR, dat

hij erg ingenomen was met deze

enorme steun in de rug voor de

groene groeperingen in het Gooi

en dankte het PWN voor zijn

medewerking. Vervolgens bood

de heer Tielrooij het gebouw aan

aan de Stichting Het Pomp-

gebouw. Het omliggende terrein

zal beheerdworden door het

GNR en een onderdeel worden

van een zone met natuurgebie-
den dat zich langs de spoorlijn

uitstrekt van Crailo tot de rand

van Bussum.

Preambule

Na de overdracht mocht ik een

toelichting gevenop het ont-

staan van de Stichting Het

Pompgebouw, die het nieuwe

clubhuis namens de vier organi-
saties gaat beheren. In de afge-

lopen maandenis via een aantal

overlegronden een unieke sa-

menwerking ontstaan tussen de

vogelwerkgroep, het IVN, KNNV

en de Stichting Omgevingsedu-
catie. De besturen van deze or-

ganisaties verwachten dat deze

samenwerking een enorme sti-

mulans zal zijn voor het uitdra-

gen van het vrijwiligerswerk, niet

alleen op het gebied van natuur-

bescherming en -educatie, maar

ook op cultureel gebied. Op dit

laatste terrein is met name de

SOE actief.

Om duidelijk te maken dat het

voornemen tot samenwerking

hun ernst is, is er een intentie-

verklaring opgesteld. Het is een

zogenaamde ‘preambule’ die be-

doeld is ais een soort voorblad

bij de stichtingsakte van de

Stichting Het Pompgebouw. Om-

datook de Vereniging van Vrien-

den van Het Gooi en het GNR

dit project ondersteunen, werd

de preambule ook namens deze

organisaties onderschreven.

Het documentwerd ondertekend

door mijzelf namens de Vogel-

werkgroep, F. Jansen, namens

het IVN, M. Stevens, namens

het KNNV, J. Pfeiffer, namens

de Vrienden van Het Gooi, F.

Tielrooij, namens het bestuur

van het GNR, en mevrouw M.

Arkesteijn-van Willigen, namens

het SOE.

Eind augustus is de commissie

voor fondsverwerving voor het

eerst bijeengekomen. Deze

commissie zal gaan proberen
fondsen te verkrijgen die ge-

bruikt kunnen worden als even-

tuele aanvulling voor de bouw-

kosten en voor de inrichting van

het clubgebouw. Deze maand

zal ook de bouwcommissie wor-

den ingesteld, die zich bezig zal

gaan houden met het uitwerken

van de bouwplannen en het zoe-

ken van een aannemer.

Ik gaf dit wat uitgebreide verslag
om duidelijk te maken dat er

heel wat gebeurt aan de vernieu-

wing, ook van onze vogel-

werkgroep. Maar laat hierdoor

niet de indruk ontstaan dat an-

dere activiteiten van de vogel-

werkgroep op een laag pitje
staan. Integendeel, een jeugd-
cursus is zojuist voor het eerst

begonnen en ook onze succes-

volle “gewone” cursus gaat

spoedig weer van start. En daar-

naast zijn er natuurlijk weer di-

verse lezingen en excursies.

Kortom: het vogelseizoen is

weer begonnen!

Rob Kole

Bij het verschijnen van deze Kor-

haan zijn de meeste activiteiten

in verband met het dertigjarig
bestaan van de vogelwerkgroep
al weer achter de rug, maar op

zaterdag 25 oktober is er nog de

jaarlijkse Noord-Hollandse Vo-

geldag, waarbij de vogelwerk-

groep als organisator en gast-

heer optreedt. Er is voor deze

dag een interessant programma

opgesteld en ik hoop dan ook

dat een zeer groot aantal van

onze leden diedag zal komen

bijwonen. De bijzonderheden
over het programma voor deze

dag kunt u elders in dit blad vin-

den.

Wie denkt dathet na het jubile-

umjaar rustig wordt rond de

vogelwerkgroep, die heeft het

mis. Er is veel werk aan de win-

kel om een nieuw, eigen club-

huis te realiseren. De eerste

aanzet is nu gegeven.Op vrijdag

15 augustus is op het kantoor

van het Goois Natuurreservaat

het voormalige pompgebouw in

Bussum formeel overgedragen.

De overdrachtsakte werd gepas-

seerd door notaris Mr. E. Habers

en namens het waterleidingbe-

drijf PWN ondertekend door Ir.

M. den Blanken. De heer F.

Tielrooij, voorzitter van het GNR

en de heerG. Wolff, secretaris

van GNR, tekenden de akte na-

mens het bestuur van GNR.

Deze overdracht betrof zowel

het pompgebouw als het omlig-

gende stuk bosgebied.


