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Van de voorzitter

De eigenaar van een mooie vijver met

Koykarpers heeft hier echter weinig mee. Je

kunt de film ook zien als een spiegel voor de

Vogelwerkgroep. Dan zijn wij ineens weer

heel normaal, ondanks onze gedrevenheid voor

de vogels en de natuur.

Aan het eind van de avond is aan twee leden

een oorkonde van verdienste uitgereikt.
HannekeSevink en Harry de Rooij leiden al 10

jaar de Roofvogelwerkgroep van de VWG en

bovendien zijn zij voorzitter, respectievelijk

secretaris van de Roofvogel Werkgroep
Nederland. Beide roofvogelaars zijn sterk

gericht op het uitvoerende werk (klimmen en

ringen), maar nemen toch ook de tijd om

anderen te begeleiden en de werkgroep te

organiseren. Zij werken daarbij veel samen. In

het dubbelinterview in deze Korhaanvindt u

meer informatie. Als VWG zijn we trots op

hen. Als bestuur hebben we dat laten blijken
door het uitreiken van een oorkonde aan deze

zeer gewaardeerde leden.

Nu ik een jaar voorzitter ben, is mijn

proefperiode voorbij en raak ik gewend aan

deze rol. In het komendejaar zal ik mij samen

met de andere bestuursleden weer inzetten

voor de vereniging voor een jaar met veel

activiteiten en veel vogelplezier.

Rien Rense

In de algemene ledenvergadering op 27 maart

zijn het jaarverslag en het financieel verslag

over 2007 toegelicht en goedgekeurd. Het

verslag hiervan vindt u in deze Korhaan.

Heel positief zijn de benoeming van Piet

Spoorenberg als bestuurslid en coördinator van

de Subgroep Avifauna en, na eerder sterk

aandringen van de overige leden van het

bestuur, de herbenoeming van penningmeester

André Kerkhof. Het bestuur is nu nog niet

compleet, maar er is toch continuïteit en dat is

een goede basis voor ons werk als bestuur.

Na de pauze is de film “Schoffies” gedraaid.

Deze film toont het leven van de Amsterdamse

stadsreigers en de vaak bizarre ‘samenwer-

king’ met sommige Amsterdammers. Tassen

vol drumsticks, kippenpootjes en kuikens

worden uitgedeeld, en ook de Febo en de

sportvissers hebben een plaats in de

voedselketen en het dagmenu van de reigers.


