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Kort jaaroverzicht over 1971.
Aantal leden op 31-12-71: 107,
aantal donateurs op die datum: 48.
Bestuursamenstelling:
W. Baalbergen, voorzitter
E. Aartse, penningmeester
A. Cramer, secretaris
J. Moerkerk, J.A.J. vink, D. Passchier, leden.
Excursieleider: D. Passchier
Beheerder vogelasiel: J. Hoek
Redactie Strandloper: J. v. Dijk, j. Vink, C. Verwey.
Waarnemingenarchief : D. Passchier
Voornaamste activiteiten in 1971:
Excursies:
april : Naar de Knardijk
mei
: 2e pinksterdag, zangvogels op Leeuwenhorst
vogel- en plantenexcursie op Offem
Nacht(egalen) excursie Noordduinen.
sept. : Naar de Knardijk
dec.
: Ganzenexcursie naar Friesland.
Dia- en filmavonden :
jan.
: Jaarvergadering met dia's verzorgd door
C. de Groot van de Vogelwerkgroep Haarlem.
sept. : Dia-avond over reis door Schotland door
J. Vink
nov.
: Filmavond Galapagoseilanden verzorgd door
J.P. Strijbos
dec.
: Dia-avond Nederland en Schotland door R. Koevoets.
Waarnemersvergaderingen:
Deze werden maandelijks bij één der waarnemers thuis
gehouden.
Aktie Duinweg- weg duin:
febr. : Extra uitgave van de Strandloper in de Zeekant met invulformulier.
mrt.
: Handtekeningenactie huis aan huis in Noordwijk.
april : Aanbieding van de handtekeningenlijsten aan
de burgemeester en een onderhoud met onze
eerste burger.
nov.
: Bezwaarschrift aan de gemeenteraad m.b.t.
bestemmingsplan Buitengebied.
dec.
: Bijwonen van de hoorzitting over genoemd bestemmingsplan. Leiding had daar Weth. V. Duin.
Inventarisaties:
Noordduinen tot aan de Duindamse Slag (9 kavels) en
de nieuwe golfbanen.
Nestkasten en zangvogelinventarisatie op Leeuwenhorst
Inventarisatie van Offem.
''' ''' ''' ''' ''' ''' '''
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FINANCIEEL VERSLAG 1971
Op de laatste waarnemervergadering van 1971 werd gevraagd naar de
financiële toestand van de vereniging.
Uit het kasboekje, dat door de heer Deelder zeer overzichtelijk werd
bijgehouden, kon onderstaand overzicht worden gemaakt.
ONTVANGSTEN
Saldo 1-1-1971
Contributies en donaties
Rente 1970/1971

UITGAVEN
ƒ 1041,60 Kosten "Strandloper"
ƒ 242,70
813,75 Vogelasiel
370,78
88,46 Vergaderingen,excursies ed.
101,80
Secretariaat
172,60
Kosten actie "Duin…weg"
342,16
Overige kosten
24,78
ƒ 1943,81
ƒ 1943,81
========
========

TOELICHTING
"Strandloper"
De uitgaven betreffen aankoop stencils, papier, portokosten e.d.
Vogelasiel
In 1971 is het asiel uitgebreid met een vijver.
Deze uitbreiding kostte aan hout, cement, verf, gaas e,d. ƒ 268,35
Betaalde voernota's
59,95
Brandstof voor kachel
42,48
ƒ 370,78
=======
Vergaderingen, excursies e.d.
Nadelig saldo filmavond van Dijk
Nadelig saldo filmavond februari
Excursie april: ontvangsten
kosten benzine,huurauto

ƒ
ƒ 117,-147,95

Excursie september: ontvangsten
kosten benzine,huurauto
Zaalhuur oktober
Zaalhuur december

ƒ

Opbrengst Strijbosavond
Ontvangen voor de excursie van december
Totaal nadelig

ƒ
ƒ

80,-106,80

58,25
78,20

De rekening van de huurauto betreffende de excursie
van december moet nog betaald worden.

37,50
75,-30,95

26,80
30,-38,-ƒ 238,25
136,45
ƒ 101,80
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Saldo
Het saldo is als volgt samengeste1: kas ƒ 104,-giro
75,-bank
519,99
ƒ 698,99
========

Het verschil van f 342,61 tussen saldo 1-1-1971 en 31-12-1971 wordt
veroorzaakt door de uitbreiding van het asiel en de actie Duinweg-weg duin.
Deze extra kosten waren in totaliteit f 610,51
Door hogere ontvangsten van contributies en donaties, mede veroorzaakt
door sterke ledenwinst door de actie "Duinweg...weg duin" werd
dit verlies gecompenseerd.
Het aantal leden en donateurs bedroeg op 1-1-1972 154
===
PENNINGMEESTER
E. Aartse

In januari is aan alle leden en donateurs een voorgedrukte
girokaart toegezonden voor het overmaken van de contributie.
Velen hebben reeds hun contributie of donatie overgemaakt.
Het lidmaatschap voor 1972 bedraagt ƒ 8,-Jeugdleden betalen
ƒ 3,50
Abonnement "Het Vogeljaar"
ƒ 4,50
Donatie, minimum
ƒ 2,50
Indien u uw contributie of donatie nog niet heeft betaald,
bespaart u de penningmeester veel werk door de contributie
of donatie over te maken op
postgiro 2 5 7 3 7 9 5 t.n.v.
Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk"
Joh. Molegraafstraat 6
NOORDWIJK

