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Onze contactpersoon bij StaatsbosbeheerRein

Zwaan heeft een nieuwe functie gekregen. Zijn

rol wordt overgenomen door Ab van Dorp.

Rondje werkgroepen

De coördinatoren van de werkgroepen lichten de

verschillende activiteiten van hun werkgroep toe

en de plannen voor het volgende jaar: zie het

jaarplan bij de begroting elders in deze Korhaan.

Bij de Werkgroepen Eempoldertelling en de

Werkgroep Weidevogelnestbescherming zijn

nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

De Werkgroep Roofvogels heeft een

bijeenkomst op 16 november; de Werkgroep

Broedvogels op 6 november.

Vogels van hetjaar

VWG 2013: Vogel van het jaar 2013 is nog de

goudvink. Voer alle waarnemingen in via

vwggooi.nl!

VWG 2014: Tot vogel van het jaar 2014 wordt

de gaai gekozen, piek Jonkers en Fred van

Klaveren zijn samen de trekker.

Landelijke Vogel van het jaar 2014:

Vogelbescherming heeft de spreeuw tot

landelijke vogel van het jaar heeft gekozen. De

VWG wil hier ook een bijdrage leveren. Dirk

Prop zal dit project trekken.

Jaarkalender

Wouter wil de leden beter informeren over de

verschillende activiteiten door het introduceren

van een jaarkalender met alle activiteiten van de

werkgroepen en subgroepen.

Nationale Vogelweek 10-18 mei2014

Aan alle coördinatoren en ledenwordt gevraagd

om in de week van 10-18 mei activiteiten te

organiseren in het kader van deze vogelweek.

Rondvraag
Dirk merkt op dat veel van wat op deze

buitengewoon informatieve avond ter tafel is

gekomen ook als losse artikeltjes op de website

kan worden geplaatst. Alle coördinatoren wordt

gevraagd om in de toekomst van alle

gebeurtenissen met publiciteitswaarde een kort

stukje te schrijven en deze met eventueel een

foto naar webmaster@vwggooi.nl te sturen voor

plaatsing op de website.

Voorjaarsbijeenkomst

De vooqaarsbijeenkomst is op 8 januari 2014.

Alle sub- en werkgroepen zullen zich hier weer

presenteren. De vorige keren lag in de

communicatie de nadruk te veel op uitnodiging

van nieuwe leden, waardoor de andere ledende

indruk kregen dat de avond niet voor hen

bestemd was. Dit is nadrukkelijk wel het geval.

De communicatie hierover zal duidelijker

moeten zijn.

Volgende bijeenkomst: 17 september 2014

Foto: Bertus van den Brink

Juun de Boer is de nieuwe voorzitter van het

coördinatieteam. Hij volgt Piet Spoorenberg op.

Wobbe Kijlstra trekt zich terug. Jan Mooij en

Dirk Prop blijven in het team.

Gaai


