
De Korhaan Jrg. 43 nr. 386

Van de voorzitter

Genoeg plannen dus voor na de vakantie.

Ik wil nog een verandering in de Commissie

Buitenland melden. Na de excursie naar Mitten

Elbe in april jl. hebben Wim le Clercq en

Engbert van Oort zich teruggetrokken uit de

commissie. Beiden hebben vanafhet begin,
ruim tien jaar geleden, een sleutelrol gehad in

de organisatie van de buitenlandreizen. Te

zijner tijd zal nog op gepaste wijze afscheid

van hen worden genomenin de ‘buitenland-

groep’. Gelukkig is voor beiden een opvolger

gevonden: Evert Constandse en Coby

Hoogeboom. De continuïteit van de uit drie

personen bestaande commissie is hiermede

verzekerd. De reis naar de Dümmer See in

oktober is een goede uitwijkmogelijkheid voor

de vaste deelnemers aan de gebruikelijke

weekendexcursie in het najaar. Door een

‘bezinningsweekend’ voor de excursieleiders

van de Subgroep Excursies gaat deze namelijk

niet door.

Voor de Subgroep Vogelherkenningscursus

breekt een spannende tijd aan. De cursus is een

van de tien genomineerden voor de Paul

Fentener van Vlissingen-AD Natuurprijs. De

nominatie is al een geweldige erkenning en

wat zou het fantastisch en welverdiendzijn als

de Subgroep de prijs wint!

Ik wens u allen een goede zomer toe en hoop u

na de vakantie weer te ontmoeten bij de VWG-

activiteiten.

Rien Rense

In deze periode voor de zomervakantie is het

rustig in de VWG. Het is het seizoen zonder

cursussen, lezingen en contactavonden en met

veel minder vergaderingen. De meerdaagse

excursies naar België en Duitsland zijn ge-

weest en de broedvogelinventarisaties zijn

bijna afgerond. De dagexcursies gaan nog wel

door. 15 juni is de deadline voor dit juli-

nummer van De Korhaan en de redactie

verwacht van mij een “van de voorzitter”.

Vanuit het bestuur kan ik melden dat we in

gesprek zijn met verschillende kandidaten voor

de te verwachten vacatures doorhet aanstaande

vertrek van de secretaris (dit najaar) en

penningmeester (volgend voorjaar). Met het

huidige en het nieuwe bestuur willen we aan

een goede structuur voor de vereniging

werken, waarin de posities van de verschil-

lende subgroepen en werkgroepen duidelijker

zijn. We zien de vereniging daarbij als een

bottom-up organisatie Het vele werk dat onder

de vlag van de subgroepen plaatsvindt, staat

centraal. Het bestuur coördineert, ondersteunt

en faciliteert dat met plezier. Dit willen we in

overleg met betrokkenen uitwerken. Daarnaast

werken we ook aan het moderniseren van het

huishoudelijk reglement en de statuten.


