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Van de voorzitter

Ik nodig u allen van harte uit om bij het

afscheid en bij de ALV aanwezig te zijn.

Op de agenda staat ook het benoemen van Poul

Hulzink als opvolger van Joke en Wil

Makkinje namens de Subgroep

Vogelherkenning. Het bestuur is dan weer

bijna compleet.

Het nieuwe jaar is - letterlijk - koud

begonnen. Wat de gevolgen zijn voor de

vogels moeten we nog afwachten. Na de

spectaculaire toenamevan de Ijsvogel in de

afgelopen jaren is er de vrees dat de

vorstperiode veel schade heeft aangericht aan

deze vogel van het jaar 2008. In de Subgroep

Avifauna is nog juist voor het affonden van

deze Korhaan een nieuwe vogel van het jaar

gekozen: de Boomklever. Dick Jonkers, Fred

van Klaveren en Jan Mooij, zullen dit

coördineren. In het avifauna-overleg op 21

januari hebben de 26 (!) aanwezigen de

activiteiten voor onderzoek en de aanpak
daarvan besproken. Het CT (coördinatieteam)

wordt aangevuld met Dirk Prop en Wobbe

Kijlstra. Guus Proost trekt zich - najaren -

terug, evenals Jan-Willem Lutje Schipholt

(verhuizing). Er is naar aanleiding van vragen

ook afgesproken om op korte termijn in breder

verband het beleid voor de avifauna-

activiteiten met elkaar te bespreken.

In maart start weer de cursus

“Vogelherkenning Volwassenen”. Zeker voor

nieuwe leden is dit een aanrader.

Ten slotte wil ik nog aandacht vragen voor de

contactavonden. De belangstelling hiervoor

viel de afgelopen tijd tegen, mogelijk door

onbekendheid. De bijeenkomsten waren echter

levendig en interessant en verdienen meer

belangstelling. Kom dus ook naar deze

avonden en neem iemand mee: ze zijn echt de

moeite waard.

Rien Rense

De coördinatoren en de penningmeester
hebben weer een topprestatie geleverd. Al in

de eerste weken van het nieuwe jaar is het

jaarverslag van de vereniging opgesteld. Het

jaarverslag laat zien dat het zowel wat betreft

activiteiten als in financieel opzicht goed gaat

met de vereniging. U vindt het verslag in deze

Korhaan, samen met de agenda voor de

Algemene Ledenvergadering op 26 maart

waarin het zal worden besproken. In deze

vergadering zullen we na 27 jaar afscheid

nemen van Joke van Velsen als bestuurslid.

Het spreekt vanzelf dat dit afscheid niet

ongemerkt voorbij zal gaan.
Er wordt een

aangepast programma voorbereid, maar wat er

precies gaat gebeuren mag ik nog niet

verklappen.


