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DE JAARVERGADERING VAN27 MAART JONGSTLEDEN 
Annelies Römer 

Natuurlijk heeft de secretaris op 'l:l maart j.L nauwkeurige notulen gemaakt van de vergadering. Van 
dat verslag zult u te zijner tijd kennis kunnen nemen, maar nu wilde ik u vast iets vertellen over het 
daar besprokene. 

Er waren vijftien leden bij de vergadering aanwezig, vier leden hadden zich afgemeld. 
Bij de koffie bespraken we aan de hand va.n de notulen va.n vorig jaar een aa.nta.l dingen die we in het 
afgelopen jaar hebben gedaan. 
Ter tafel ligt de folder die Dirk Jan zou maken. Het is een folder die kan dienen voor adspirant leden, 
maar die ook her en der als visitekaartje voor onze vogelwerkgroep kan dienen. In het kort wordt 
daarin de VWG voorgesteld en er worden enkele leuke vogelgebieden in de regio besproken. Het is 
een proefdruk, er kunnen nog enkele hele minieme wijzigingen in worden verwerkt, waarna de folder 
op gekleurd papier wordt gedrukt. 
Ook afgelopen jaar ondernamen weer enkele leden namens de VWG aktie op het gebied van de 
vogel- en natuurbescherming in Amsterdam. Paul Marcus bezocht enkele vergaderingen van de 
zogenoemde Adviesraad, een overleg van Amsterdamse organisaties die zich met natuureducatie e.d. 
bezig houden. Hij schreef ook een uitgebreid commentaar op een struktuurplan van de gemeente voor 
de regio Amsterdam. Niko Groen en Ad Hartog ma.akten zich sterk voor het verhuizen van de 
visdiefkolonie van knooppunt Nieuwemeer naar de polder lJdoorn. De huidige kolonie wordt 
bedreigd door het aanleggen van de sneltram na.ar Amstelveen. Zij tra.den in overleg met diverse 
overheden en milieuorganisaties voor belangenbehartiging va.n vogels en de voor hen belangrijke 
bestaansvoorwaarden hij zulke zaken a.ls het aanleggen en verbreden van wegen en andere ingrepen 
in de omgeving. 
De gemeenteraad va.n Amsterdam nam dit voorjaar een nota aan, waarin de weilanden rond 
Meerzicht (noordkant Amsterdamse Bos) als natuurreservaat worden aangewezen (zie ook de 
Gierzwaluw 25 p 87 en de Gierzwaluw 26 p 3). 

De financi~le positie van de Vogelwerkgroep gaf geen aanleiding de contributie te verhogen, al 
teerden we een heel klein beetje in op onze reserves. Het drukken van de Gierzwaluw heeft vorig jaar 
nogal wat geld gekost en omdat we niet tevreden waren over de kwaliteit van het drukwerk, ondanks 
de hoge rekeningen, hebben we naar een nieuwe drukker omgezien. Na enig proberen vinden we de 
prijs-kwaliteit verhouding die we nu gevonden hebben heel aanvaardbaar. 
De kascontrolecommissie had schriftelijk bericht achtergelaten, waardoor de penningmeester door de 
vergadering gedechargeerd kon worden. 
Voor de bestuursperikelen die we de laatste tijd ondervonden is hopelijk een goed werkende oplossing 
gevonden. Annelies werd door de twee andere leden van het bestuur bedankt voor het gevoorzitter 
van de laatste jaren en kreeg daarbij o.a. (rode!) rozen. Ronald Hofmeester bad zich de noodkreten 
aangetrokken en meldde zich reeds voor de vergadering als kandidaat-voorzitter en, hoe kan het 
anders, dat werd door de vergadering zeer gewa.ardeerd, zoda.t hij met algemene stemmen werd 
benoemd. Annelies blijft in het bestuur als afvaardiging van de reda.ktie, Ruud Vlek was bereid 
namens de veldwerkcommissie tot het bestuur toe te treden, zodat het bij statuten vereiste minimum 
aantal bestuurders va.n vijf weer aanwezig is. 
Ger Bla.nkers bood a.an de contactavonden te regelen, ale hem daarbij wel wat wensen en enkele 
sprekers/diavertoners zouden worden aangereikt. Besloten wordt per september aanstaande weer wat 
regelmatiger een avond te organiseren. Voor de excursies zal per uitstapje een excursieleider (e.l.) 
worden aangewezen. 

Na de pauze neemt de nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering over. Vlak voor de 
jaarvergadering heeft Do Beckers, onze "bibliothecaris", laten weten dat ze in de loop van het jaar 
wel van baar functie ontheven wil worden. Er wordt wat gefilosofeerd over de plek waar we onze 
bibliotheek het best kunnen onderbrengen. Ruud Vlek voelt er wel voor de hele bups bij hem thuis te 
hebben, omdat bij druk doende is een geautomatiseerd wa.arnemingenbestand 8.a.n te leggen. Hij ia er 
ook va.n overtuigd dat alles wat er a.a.n feiten en gegevens zijn zo toegankelijk mogelijk moet zijn. 
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Toch besta.at er bij de vergadering de wens de bibliotheek op een centralere plek op te bergen. 
Misschien biedt de verhuizing v&n de ANR na.ar de Hortus te zijner tijd een mogelijkheid om ons 
bilbliotheekje onderdeel te laten uitmaken van een groter, toegankelijker geheel Intussen wordt 
af gesproken dat tot zo'n mogelijkheid zich voordoet de boel naar Ruud ga.a.t. Diverse leden bieden 
,aan te helpen met verhuizen. 

Ruud Vlek laat nog de plannen van de veldwerkcommissie voor het komende jaar de revue passeren. 
Het atlasprojekt wordt voortgezet en er wordt hard gewerkt om weer voor a.lle pa.rken telploegen op 
de been te krijgen. Er zijn ook grote wensen, zoals een uitzetprojekt voor Kerkuilen, maar dat blijft 
vooralsnog bij een wens. Paul Tak vraagt de veldwerkcommissie naar de mogelijkheid om kunstmatig 
een broedplaats voor Oeverzwaluwen te realiseren. Daarover zal contact opgenomen worden met het 
stadsdeel Geuzenveld. 

In de pauze en na. afloop van de offici~le vergadering wordt nog druk gepraat, hopelijk worden er 
vele leuke plannen gesmeed voor de toekomst. Of daar iets van gerealiseerd gaat warden zult u wel 
merken. In ieder geval zit er weer wat leven in de Vogelwerkgroep! 

EXCURSIEPROGRAMMA 

Heme}va.artweekend op Vlie}a.nd· vanaf woensdagavond 23 mei tot en met zondag 27 mei kamperen 
we op kampeerterrein 'de Lange Paal' te Vlieland. Het is een natuurkampeerterrein en daarvoor is in 
principe een kampeerbewijs nodig, dus degenen die zo'n ding hebben: neem het mee. Boten vanuit 
Harlingen vertrekken om 9.20 u, 14.20 u en 19.20 u (tel.informatie 05620-2969). Je kunt met de trein 
naar Harlingen-haven, er gaat ook een bus over de afsluitdijk vanaf station Alkmaar. Als je per 
automobiel komt dien je in tijd rekening te houden met het feit dat de parkeerplaats een eindje lopen 
van de boot ligt. 
Het is een zelfverzorgingskamp, ieder 2',orgt dus voor eigen vervoer, tent, en eten. Al is onderling 
contact voor een plekje bij iemand in de auto of de tent altijd mogelijk. Contactpersoon: Annelies 
Romer, tel 020-191515. 

Zaterdag 9 juni: fietstocht door het zuidoostelijk deel van de regio. We verzamelen om 8.00 uur bij het 
Amstelstation. Opgave vooraf is niet nodig. Er heeft zich nog geen excursieleider gemeld, kom dames 
en heren Bijlmer- en Amstelveenbewoners, wie neemt ons mee door de leuke plekjes in 'jullie' gebied? 

Vooraankondiging najaaraweekend· Vorig jaar is het uitstapje naar Ameland goed bevallen. Er 
bleken een aantal leden spijt te hebben dat ze niet waren meegegaan toen ze hoorden welk een luxe 
onderkomen we daar hadden. 
Herkansing: vrijdagavond 28 t/m zondag 30 aept.emher zijn we weer te gast in het kamphuis te Buren. 
Er is veel plaats in 4 tot 6-persoons kamertjes. Dus voor wie dat op prijs stelt is gescheiden slapen 
mogelijk (rokers, juvenielen, vrouwtjes, etc.). Wijze van opgave in het volgende nummer, maar noteer 
vast de datum. 


