Eindelijk weer een SULA
Het heeft lang geduurd – te lang, maar hier is eindelijk weer een
nieuwe Sula. Het laatste nummer van 2012 zit in de pijplijn, dus als lid
van de NZG kun je uitkijken naar nog een Sula dit jaar. Dit laat echter
onverlet dat we ons zullen moeten bezinnen op de toekomst van de
NZG én van Sula. Het lange wachten op het verschijnen van Sula geeft
aan dat het bestuur en de redactie niet is gelukt om (op tijd) Sula’s te
produceren. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren, maar
belangrijker dan dat is dat we, bestuur en leden, een knoop
doorhakken over hoe nu verder.
Het is duidelijk dat bestuur en Sula-redactie op een andere leest
geschoeid moeten worden om de NZG en het tijdschrift weer vlot te
trekken. Bij ons allen leeft het gevoel dat Sula een waardevol platform
is voor het uitbrengen van langere en kortere stukken over zee- en
kustvogels. Er liggen daarom verschillende mogelijkheden voor, die we
aan de leden willen voorleggen. Als bestuur denken we dat de NZG
zonder tijdschrift eigenlijk geen bestaansrecht heeft. We kunnen dus
besluiten om NZG én Sula op te heffen, maar dat is niet onze eerste
keus. Tweede optie is om een nieuw bestuur en redactie te vinden die
er voor willen gaan om de vereniging met Sula een vliegende doorstart
te geven. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden, die echter alle
enthousiaste nieuwe mensen vereisen!
We willen onze leden de gelegenheid geven om een en ander op
zich te laten inwerken en zich vervolgens uit te spreken over de te
volgen koers. We zullen hiertoe op zondag 5 november 2017 een
algemene ledenvergadering beleggen. We doen dit centraal in
Nederland, bij Naturalis in Leiden (zie bijsluiter). We roepen iedereen
op om na te denken over de toekomst van de NZG/Sula en om je aan
te melden om de vereniging of redactie te komen versterken, zodat we
ook in de toekomst Sula én de NZG draaiende kunnen houden.
Tot slot wil ik de auteurs die hun stukken in deze en de volgende
Sula eindelijk gepubliceerd zien bedanken voor hun geduld!
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