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Van de voorzitter

Meldt u daarom aan als u actief

iets wilt doen en blijft u alstu-

blieft niet wachten tot u “ont-

dekt” wordt. Wij hebben u nu

nodig!

Dat ook nieuweleden snel en

nuttig actief kunnen en willen

worden heb ik samen met di-

verse andere bestuursleden ge-

lukkig kunnen merken op de

goedbezochte avond voor nieu-

we leden welke op 8 januari jl.

gehouden is. Deze avond was

georganiseerd door de sub-

groepAvifauna. Doordat veel

kennis en ervaring aanwezig

was konden de aanwezige
nieuwe leden alle gewenste in-

formatie krijgen, terwijl namens

de vereniging snel en gemakke-

lijk gepeild kon worden of men

actief wilde worden op gebieden

waar versterking nodig is.

Kortom een goed initiatief dat

zeker een vervolg zal krijgen!

Tot slot wil ik iedereen nogmaals
attenderen op de rubriek “Werk-

vogels gezocht” die sinds het

vorige nummer iedere keer in de

Korhaan zal worden geplaatst

om u op belangrijke vacatures te

attenderen.

In de goede traditie om van tijd

tot tijd een waardevof lid van de

vereniging in het zonnetje te zet-

ten is het ditmaal de beurt aan

Paul van der Poel. Paul is al

ruim 30 jaar betrokken bij het

verzorgen van de dooronze ei-

gen vereniging georganiseerde

vogelherkenningscursussen.
Een groot aantal van onze leden

heeft bij hem ooit een van die

cursussen gevolgd en daarde

nodige belangrijke zaken ge-

leerd. Paul, heel veel dank voor

jouw inzet en bevlogenheid en

we hopen dat je het nog lang
wilt blijven doen. Ik heb Paul tij-
dens de Buitengewone Leden-

vergadering van 22 januari jl. al

voor zijn verdiensten bedankt en

hem een bos bloemen overhan-

digd. De inmiddels gebruikelijke

verenigingsoorkonde zal hem

nog op een later tijdstip uitge-
reikt worden.

Alhoewelverderop in deze Kor-

haan een verslag van onze se-

cretaris over deze Buitengewone

Ledenvergadering is opgeno-

men, wil ik daar kort nog even

bij stilstaan. Het was verheu-

gend om een zo grote opkomst

te zien, waarbij het bestuur zich

realiseert dat de zeer interes-

sante lezing van Otte Zjlstra de

toeloop zeker flink heeft bevor-

derd. Het blijkt dus zeer zinvol

op zo’n avond het nuttige met

het aangenamete verenigen.

Verheugend was ook dat het be-

stuur u weer eens in positieve

zin heeft kunnen informeren

over de mogelijkheid als VWG

eindelijk eens ergens onderdak

te vinden. In overleg met het be-

stuur van de organisatie Sherpa

proberen wij tegen redelijke
voorwaarden onderdakte krij-

gen in hun vestiging te Bussum.

Doel is mede om voor beide or-

ganisaties een win-win-situatie

te creëren waarbij wij over en

weer iets voor elkaar kunnen be-

tekenen zonder dat daar direct

veel geld aan te pas moet ko-

men. Het bestuur hoopt hierover

tijdens de Algemene Leden-

vergadering op 27 maart a.s. na-

dere mededelingen te kunnen

doen.

Allereerst wil ik u allen een voor-

spoedig en vogelrijk 2004 toe-

wensen.

Alhoewel ditelders vaak als een

“slappe tijd” bestempeld wordt

is de maand januari voor onze

vereniging een zeer drukke

maand waarin veel werk verzet

wordt. Ik denk hierbij niet

slechts aan onze gevederde

vrienden, waarvan diverse soor-

ten al weer aan het baltsen en

nestelen zijn, maar ook aan de

vele leden die binnen onze vere-

niging actief zijn. Tijdens de vele

vergaderingen en andere bijeen-

komsten die ik deze maand heb

bijgewoond is mij dit weer eens

gebleken en namens het be-

stuur wil ik ook langs deze weg

nog eens onze grote waardering

daarvoor uitspreken. Niettemin

blijft er reden tot zorg. Zo is al

een jaar lang de belangrijke
functie van bestuurslid Natuur-

bescherming vacant. Met be-

hulp van enkele deskundige le-

den probeert hetbestuur dit zo

goed mogelijk op te vangen,

maar dat is natuurlijk een zeer

onwenselijke situatie. Daarom

hier nogmaals de oproep om

kandidaten voor te dragen en

wel bij voorkeur nadat u gepeild

heeft of de betrokkene ook wer-

kelijk geïnteresseerd is en niet ai

benaderd is. Omdat het be-

stuurslid Avifauna Guus Proost

er na de komendealgemene

ledenvergadering eind maarthe-

laas ook mee op wil houden,

ontstaat ook bij deze belangrijke

subgroep een vacature die zo

snel mogelijk opgevuld moet

worden. Gelukkig blijft Guus wel

deel uitmaken van het zeer des-

kundige driehoofdige coördina-

tieteam dat verder bestaat uit

Cor de Kruif en Jelle Harder. Dit

team stuurt onder leiding van

het bestuurslid Avifauna alle on-

der Avifauna ressorterende

groepen en activiteiten aan. De

vereniging kan ook nog veel ac-

tieve mensen gebruiken voor

andere zaken die thans blijven

liggen of dooreen te beperkte

groep gedaan moeten worden.
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U vindt in deze Korhaan ook het

jaarverslag over 2003. Een

roerig jaar dat met name in het

teken stond van de vele perso-

nele wisselingen binnen orga-

nen van onze vereniging. Dit is

enerzijds verfrissend, maar an-

derzijds een punt van zorg dat

veel tijd en aandacht van het be-

stuur heeft gevergd en ook in

2004 nog zal vergen. Het be-

stuur hoopt dat een nieuwe lich-

ting actieve leden opstaat. Niet

zozeer omdat de reeds actieve

leden zo nodig vervangen moe-

ten worden, doch omdat vele

handen licht werk maken en de

reeds actieve leden niet het ge-

voel krijgen dat alles altijd maar

weer op dezelfde groep mensen

neerkomt. Met elkaar een ac-

tieve vereniging zijn èn blijven,

dat is en blijft belangrijk!

Erik+Hans van Stigt+Thans


