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BIEN VAN DROOGE ERELID KNNV-AMSTERDAM 

Zo langzamerhand zal het wel tot u allen 
doorgedrongen zijn dat de Vogelwerkgroep 
dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert .• 
Elders in dit blad wordt gewag gemaakt 
van een aantal activiteiten ter gelegen
heid van dit Se lustrum en een (flink) 
aantal van onze leden is betrokken bij 
de voorbereiding daarvan. Eén feestelijke 
gebeurtenis heeft echter al plaatsgevon
den, en wel op 10 maart jongstleden. 

Ter gelegenheid van het jubileum 
wilde de KNNV afdeling Amsterdam haar 
Vogelwerkgroep eren door een van de 
leden tot erelid van de afdeling te be
noemen. De afdeling en de Vogelwerk
groep waren het er snel over eens dat 
Mevr. van Drooge daar a l s eerste voor 
in aanmerking kwam . 
Immers, zij was één van de mensen die op 
7 maart 1959 de Vogelwerkgroep Amster
dam oprichtten . Daarna was zij gedurende 
niet minder dan 18 j aar secretaris en 
maakte van 1965 tot 1980 deel uit van 
de redaktie van het Medelingenblad, 
waarvoor zij ook een enorme hoeveelheid 
typewerk verrichtte. 
Naast dit 'bureauwerk ' bracht zij natuur
lijk ook de nodige tijd 'in het veld' door 
tijdens excursies en nam zij deel aan vele 
inventarisaties in het Amsterdamse Bos. 

Vanwege al deze verdiensten voor de 
Vogelwerkgroep werd haar dus op 10 
maart 1984, tijdens de jaarvergadering 
van de KNNV afdeling Amsterdam, het 
erelidmaatschap van die afdeling ver
leend. 
In een korte toespraak gaf Ad Hartog 
de motivatie van het afdelingsbestuur 
om juist mevr. van Drooge voor dit 
erelidmaatschap voor te dragen. Af en 
toe was hij zelfs heel ex~ct: volgens 
berekening heeft mevr. van Drooge in 
de periode van 1959 tot en met 1980 
mins t ens 2295 pagina's getypt voor 
kwartaaloverzichten, mededelingen
bladen, nieuwsbulletins en ledenlijs
ten. 
Ad Hartog memoreerde ook dat zij daar
naast zeer betrokken is geweest bij 
het tot stand komen van de KNNV Weten
schappelijke Mededeling nr. 74 van 
maart 1968 "De Vogelwereld van het 
Amsterdamse Bos". Hierop heeft zij 
bovendien reeds twee aanvullingen 
samengesteld. 
Het bestuursvoorstel werd door middel 
van een warm applaus door · de ··gehel e 
vergadering aanvaard waarna mevr. van 
Drooge bloemen en een oorkonde ontving. 

Wij vinden het leuk dat de KNNV 
afdeling Amsterdam op deze wijze de 
spits heeft afgebeten van het j ubi
leumjaar en willen mevr. van Drooge 
hartelijk feliciteren met het aan haar 
verleende erelidmaatschap. 

Bestuur en redakti e . 


