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ook een slaapplaats van de Lachstern, die daar het beste 's avonds kan 
worden gesignaleerd. Daarom begint de excursie ook om 18.00 uur, wanneer 
het tevens laag water is. Vertrek: 16.00 uur Stadionplein. 
We willen graag van te voren weten hoeveel mensen er mee gaan: geef je 
uiterlijk 1 augustus op bij Ellen. 

Zondag 11 september: Camperduin. 
We trekken naar de kust voor zeetrek. We trekken ook warme kleding en 
regenpakken aan. Deze alleen tegen de wind want dit jaar trekt het slechte 
weer weg. 
Vertrek: 7 .00 u. Stadionplein. Opgeven bij Ellen. 

Vrijdag 7 oktober t/m Zondag 9 oktober: Texel. 
Eindelijk, op veler verzoek een weekend in een kampeerboerderij!. We 
verblijven in "De Stolp", Stolpweg 35 in Den Hoorn. Dit ligt zo'n 2,5 km. 
van de aankomstplaats van de boot, waar direct een fiets gehuurd kan 
worden. Vrijdag na 14.00 uur kunnen we er terecht. Slaapzak en kussensloop 
dienen meegenomen te worden. 
De kosten bedragen 35 gulden p.p. voor de overnachting(en). De deelname is 
beperkt, dus wees er snel bij. 
Opgeven uiterlijk 23 september bij Ellen. Het bedrag dient vooraf te worden 
betaald door overmaking van het bedrag op girorekening 5395861 t.n.v. 
Ellen de Bruin. Ook willen we weten wie wanneer komt, dus geef dit even 
door. Er valt dan misschien ook iets te regelen qua vervoer. 

Ellen de Bruin 020-6241123 
Dik Brijs 020-6201134 

LEDENVERGADERING EN VOGELFOTO'S ZONDER TELELENS 

Een kort verslag 

Nee, de contributie wordt niet alweer verhoogd, maar wel moet er gepoogd 
worden op andere manieren aan geld te komen. Subsidie, sponsors, 
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donateurs! En voorlopig ook maar wat zuiniger zijn. Niet bezuinigen op de 
Gierzwaluw maar wel op contactavonden. 
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Minder contactavonden of minder dure sprekers; misschien eens keer op een 
keer op een goedkopere plek, bijvoorbeeld een buurtcentrum. En ook kunnen 
we de kosten delen door samen te werken met bijvoorbeeld de KNNV. Van 
hun kant is al toenadering gezocht en het bestuur zal daarop nu ingaan. 
Verder zal het komend jaar de opvang van nieuwe vogelaars hoge prioriteit 
hebben. Het bestuur zal zorgen dat er een cursus van de grond komt en ook 
zullen daartoe een aantal excursies een expliciet educatief karakter krijgen (ik 
bedoel dat ze bedoeld zijn voor beginners). We rekenen erop dat een aantal 
leden zich hiervoor willen inzetten. 
Dan is er door de aanwezige leden een voorstel van Martin Melchers 
aangenomen om in het vervolg bij het melden van alle waarnemingen gebruik 
te maken van het kilometerblokkensysteem. Binnenkort zal hierover in de 
Gierzwaluw nader uitleg worden gegeven. 
Van het zittende bestuur is niemand opgestapt, maar wel is het uitgebreid met 
Paul Marcus als vertegenwoordiger van Vogelbescherming Nederland en met 
Jan-Hendrik van Oers, die onze nieuwe voorzitter is geworden. 
Bij de kascommissie is Hessel Boerboom afgetreden. De nieuwe commissie 
bestaat nu uit Jan van Blanken en Paul Kuiper, met Menno Huizinga als 
reserve. 
Na afloop van de vergadering zagen we vier sloffen dia's van de reis die 
Frans van Zutphen in 1992 maakte naar Ecuador en de Galapagos eilanden. 
Bij gebrek aan telelens bracht hij van het vasteland alleen erg mooie dia's 
van landschappen en verhalen hoe prachtig die vogels waren. Op de eilanden 
konden alle vogels natuurlijk zeer goed benaderd worden. Ze vlogen zelfs 
niet op als er tien mensen omheen stonden op een meter afstand. Dat leverde 
unieke plaatjes op van ontspannen in de lens kijkende fregatvogels, 
blauwvoet-jan-van-genten, albatrossen, een van de beroemde darwinvinken, 
een onbekende uil, lavaduiven en veel meer moois. We bleven geboeid 
ondanks het late uur. 
Overigens: toen onze nieuwe voorzitter om kwart voor elf de kopjes en 
glazen stond af te wassen, hoorde ik hem zeggen dat het bestuur juist moest 
leren delegeren. En dat gaan we dan ook doen. Zie de oproep op pagina één 
van dit nummer. 

Dana Constandse 


