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1969 
Dit is het eerste mededelingenblad in 1969. Een nieuw jaar waar- 
in onze Vereniging voor het eerst geheel op eigen benen staat.  
Het bestuur wil daarom ook bij de ingang van dit nieuwe jaar,  
de Vereniging voor Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken  
dank brengen voor de vele waardevolle adviezen en hulp die wij  
de laatste jaren van deze Vereniging mochten ontvangen. Wij spre-  
ken hierbij dan ook de hoop uit, dat het wederzijdse contact op 
dezelfde prettige wijze in de toekomst mag blijven bestaan. 
Mogen wij hierbij dan ook, onze leden en donateurs voor 1969, het 
allerbeste toewensen, waarbij dan hopelijk ieder op zijn eigen  
manier mee mag blijven werken om ook voor onze Vereniging van  
1969 een voorspoedig jaar te maken. 

Het Bestuur  
 

Ledenvergadering 
Op Vrijdag 31 januari a.s. hopen we in het Verenigingsgebouw in  
de Hoofdstraat bij elkaar te komen voor een ledenvergadering.  
In deze vergadering willen we dan min of meer officieel van de  
Haagse Vereniging "afscheid" nemen. 
De Heer van Dongen zal dan aanwezig zijn om een fraaie serie dia's  
te vertonen van zijn voettocht door Lapland in de zomer van het  
afgelopen jaar. We hopen U op deze avond in grote getale te mo- 
gen ontmoeten. Aanvang 8 uur. 
Op de agenda van deze vergadering staat ook vermeld Bestuurs- 
verkiezing, aan de beurt voor aftreden is de voorzitter de Heer  
Baalbergen, er is een vrije verkiezing zonder kandidaat stelling.  
De Heer Baalbergen is herkiesbaar. 

 
Strijbos-avond 
Op Vrijdag 7 maart a.s. hopen we weer samen met Vogellust onze  
traditionele "Strijbosavond" te hebben, in de grote zaal van de  
Rank aan de Golfbaan. 
Jan P. zelf zal deze avond een film vertonen getiteld "Zwerven  
door Noors en Fins Lapland". U zult t.z.t. een uitnodiging ont- 
vangen. Houdt deze avond vrij. 
 
Asiel 
Wij zijn erg blij U te kunnen mededelen, dat op 2 januari j.l. 
ons Vogelasiel in gebruik is genomen. Dank zij de medewerking van 
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de grondgebruiker, konden wij in oktober reeds gaan bouwen.  
Verschillende leden hebben zaterdag aan zaterdag gewerkt om het  
gebouwtje voor de winter in gereedheid te brengen. Een woord van  
dank aan deze zwoegers is dan ook zeker op zijn plaats. Wij hopen  
dat de geneesheer-directeur Jan Hoek met veel succes zijn ver- 
zorgende taak zal kunnen uitvoeren. Als veel vogels hier een goede 
verzorging en herstelling zul1en vinden, is dat een beloning voor  
allen die op enigerlei wijze aan de tot stand-koming hebben  
mede gewerkt. In 't bijzonder de verwarmingsinstallateur. 
 
Contributie 
Wil onze Vereniging in het komende jaar met succes kunnen draaien,  
dan zal daarvoor ook Uw financiële bijdrage voor nodig zijn. 
Gaarne ontvangen wij van U de contributie per giro ten name van onze 
penningmeester de Heer Deelder op gironummer 570920.  
Minimumcontributie volwassenen ƒ 6.-, jeugdleden ƒ 3.50.  
Abonnementen voor het Vogeljaar gaarne hierbij betalen ƒ 4.- 
 
De Algemene waarnemingen komen in dit nummer te vervallen door  
wijzigingen in het systeem. 
 
Verslag broedvoge1inventarisatie van de terreinen van de Dr.  
W. v.d. Berghstichting, met een woord van dank aan de samen- 
steller de heer Barnhoorn. 
Resultaten: 
Ekster  1 Karekiet 2 
Vl. Gaai  1 Braamsluiper 2 
Groenling  8 Grasmus 5 
Kneu 20 Tuinfluiter 1 
Putter  1 (misl.) Merel x (z.alg.) 
Vink  3 Grote lijster 2 
Veldleeuwerik  1 Zanglijster x (gr.aantal) 
Witte Kwikstaart  1 Winterkoning 6 
Koolmees  4 Heggemus 7 
Pimpelmees  2 Waterhoen 3 
Grauwe vliegenv.  5 Houtduif 4 
Roodborst  1 Tortelduif 7 
Tjiftjaf  7 Wilde eend 3 
Fitis  5 Kievit 2 
Fluiter  1 Scholekster 1 
Spotvogel  1   
 
Waarschijnlijk ook een broedgeval van waterral. 
Op 16 september werd een Notenkraker waargenomen en op 17 sept.  
'68 een draaihals. 
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