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Van het bestuur
We hebben veel enthousiaste reacties 
ontvangen op de wijze waarop de voor-
jaars-ALV van 6 april 2017 was inge-
richt. In plaats van de ‘traditionele’ ver-
gader-opstelling met het bestuur achter 
een grote tafel en de leden in de zaal, 
zijn de aanwezigen in drie groepen 
gesplitst om te discussiëren over het 
Meerjarenplan 2016-2020 (MJP).

Als bestuur hebben we een aantal waardevolle reacties en toevoegingen op het MJP 
ontvangen. Vooral de voorgenomen extra aandacht voor de opvang van nieuwe leden 
werd gewaardeerd. De natuurbeschermingscommissie wil graag leden inschakelen 
met bijzondere expertise (juristen, ruimtelijke ordening, natuurbeheerders), zoals 
werd voorgesteld. De PR-groep voelde zich gesteund in haar aanpak om met behulp 
van gerichte publiciteit de wereld kond te doen van de belangen van vogels in de vrije 
natuur. De veldwerkgroep kreeg de suggestie de jaarlijkse veldwerkavond in ere te 
herstellen, wat mogelijk gaat gebeuren. Dit om het onderzoek in het veld e-nieuws 
stimulans te geven. Net zo waardevol was de interactie tussen de leden onderling en 
het bestuur; het was gewoon erg gezellig! Deze opzet gaan we zeker vaker toepassen. 
Zeer bijzonder op deze ledenavond was het feit dat Hans Groot is benoemd tot Erelid 
van de Vogelwerkgroep (VWG). Hans heeft heel veel gedaan binnen de vogelwerkgroep, 
maar de benoeming heeft hij vooral te danken aan het feit dat hij 20 jaar lang als 
waarnemingensecretaris heeft gewerkt. Na de pauze heeft Lars Buckx, toevallig ook 
de opvolger van Hans voor de waarnemingenrubriek, een mooie lezing gehouden over 
de geschiedenis van het ringstation Cornelis van Lennep  in de Kennemerduinen en 
het ‘ringersvak’. Al met al een boeiende avond. 
Op de ALV heeft ook een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Jan Kuys, Edu-
ard Hoek en Peter van Holland zijn afgetreden; gelukkig blijven alle drie actief binnen 
de VWG en gaat hun kennis en netwerk niet verloren. Chris Brunner en Bert Koster-
mans (als penningmeester) zijn nieuw in het bestuur,  ik heb als voorzitter de rol van 
Peter overnomen. Met een gezellige etentje hebben we later in de maand ‘afscheid’ van 
elkaar genomen. Aan het nieuwe bestuur de uitdagende taak om de doelen uit het 
MJP te verwezenlijken. Gezien het enthousiasme en meedenken van de leden op de 
ALV moet dat geen probleem zijn.  Persoonlijk hoop ik dat we als VWG een aantal 
projecten kunnen verwezenlijken die gunstig uitpakken voor de regionale ‘kritische’ 
vogelsoorten. De weidevogels, met in het bijzondere onze nationale vogel de Grutto, 
zijn in het nauw.  Stadsvogels, waaronder de Gierzwaluw, hebben onverminderd onze 
aandacht nodig. Heeft u zelf ideeën, vragen of een (onderzoeks)voorstel of wat dan 
ook, neem contact op met het bestuur. De projectpot is goed gevuld en we hebben een 
groot aantal leden die ‘aan de slag’ willen. Aan ons de taak om naast de plannen uit 
het MJP dergelijke initiatieven te ondersteunen.

■ Martijn Korthorst, Voorzitter VWGZKL
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