
- 2 - 
 
 
Bestuursmutatie. 
 
Onze penningmeester de heer Deelder heeft de wens te kennen ge- 
geven het penningmeesterschap over te dragen aan een ander, dit 
mede in verband met zijn vertrek naar Voorhout. Een woord van dank  
aan de heer Deelder voor de correcte wijze waarop hij het beheer  
over de verenigingspenningen heeft gevoerd, is ons inziens wel  
op zijn plaats. We zullen de heer Deelder binnen de kring van ons  
bestuur wel missen, maar als gewoon lid hopen we hem nog dikwijls  
te ontmoeten. We hebben de heer Aartse bereid gevonden de functie  
van penningmeester op zich te nemen. We heten hem dan ook van har- 
te welkom binnen de kring van ons bestuur en hopen op een pret- 
tige samenwerking. 
 

A.Cramer, secr. 
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Jaarverslag Vogelasiel. 
 
In het afgelopen jaar 1971 werden in het totaal 140 patiënten  
binnengebracht. Evenals in voorgaande jaren bestond een groot  
deel (ca 25 %) hiervan uit stookolieslachtoffers en ondanks de  
vele zorgen kon van deze groep geen enkele vogel worden losge- 
laten. 
Toch werden er dit jaar verhoudingsgewijs meer vogels in vrij- 
heid gesteld dan in voorgaande jaren, n.l. 44 stuks. 
Hieronder volgt een lijstje van de vrijgelaten vogels: 
 
fuut 1 kokmeeuw 1 merel 3 
jan van gent 1 houtduif 1 zanglijster 1 
tafeleend 1 turkse tortel 4 spreeuw 3 
wilde eend 7 fazant 1 veldleeuwerik 1 
waterhoen 1 patrijs 1 kauw 4 
waterral 1 kerkuil 1 zwarte kraai 1 
zilvermeeuw 1 kievit 1 zwarte mees 1 
stormmeeuw 2 gierzwaluw 2 huismus 3 
 

D. Hoek 
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Uit het archief, voor leden ter inzage (bij A. Cramer) 
 
De Wulp: Blad voor Periodieke informatie, Veren.v.Vogelbescherming, 
    ’s-Gravenhage en omstreken. Nov. 71 en jan. 72. Diverse andere 
    stukken. 
De Braakbal: Contactorgaan v.d. Vogelwacht Utrecht, jaargang ' 71. 
De Fitis: Mededelingenblad v.d. Vogelwacht Haarlem, jaargang ' 71. 
De Pieper: Maandblad v.d. Vogelwerkgroep N.Hollanderkwartier, 
      Jaargang '71. 
Anser: Verenigingsblad v.d. Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe, jrg. '71 

 
 

 
 
 
 
 




