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VWG-vacatures: wie wil?

Onderdeel Omschrijving

Subgroep Iedere Subgroep wordt statutair aangestuurd door een coördinator

Vogelherkenningscursus: die tevens zitting heeft in het Algemeen Bestuur. Dit is natuurlijk
Coördinator een heel interessante klus voor iemand die zin heeft in het op een

ontspannen wijze leerzaam omgaan met jeugd en volwassenen.

Cursusleiders Er worden cursussen gegeven aan jeugdigen en aan volwassenen.

Voor beide cursussen is plaats voor enthousiaste cursusleiders

met kennis over vogels en de gave om die kennis over te dragen.
Gewerkt wordt o.a. met digitale presentaties, maar er vinden ook

excursies "buiten" plaats.

Subgroep natuurbescherming: Iedere Subgroep wordt statutair aangestuurd door een coördinator

Coördinator die tevens zitting heeft in het Algemeen Bestuur. Een uitdaging
voor iemand die gesprekken aan kan gaan en wil gaan met

gemeenten, grondbezitters, natuurorganisaties; iemand die de

andere vrijwilligers van natuurbescherming kan stimuleren.

Deelnemers Regelmatig hebben wc mensen nodig voor bepaalde klussen.

variërend van wilgen knotten tot adviseren over allerlei zaken.

Subgroep Communicatie; Als coördinator treedt nu nog Rien Rense op, maar vervanging
Coördinator wordt gezocht omdat Rien is gepromoveerd tot voorzitter.

Website-redacteur De site www.vwggooi.nl is nieuw en voor het bijhouden van de

“content” moet nog een redactie worden gevormd. Wie heeft

belangstelling voor de uitdaging van (hoofd)redactcur?

Werkgroep Nestkasten: De werkgroep nestkasten zoekt nog vijf controleurs voor de

Controleurs gebieden: Crailo-1, Crailo-2, Bikbergen-2, Raboes en De Lieberg.
Bovendien wordt iemand gezocht die de controleur van St.

Michael wil bijstaan. Het gaat om acht controles in de maanden

april en mei; elke controle neemt twee tot drie uur in beslag. Ook

wordt een doe-het-zelver gezocht die mee wil helpen met het

maken van nestkasten. Li kunt zich aanmcldcn bij de coördinator

Ronald Beskers via nestkastonderzoek@vwggooi.nl ofper

telefoon 035-5387341.

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken kent veel actieve en veel ondersteunende leden. Voor de

volgende taken worden actieve leden gezocht. Als je belangstelling hebt of meer wilt weten aarzel

dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden (telefoonnummers en e-mailadressen staan

achterin De Korhaan).


