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WIE WORDT DE NIEUWE VOORZITTER?  

Een poosje geleden gaf de huidige voorzitter, Wim Baalbergen, mij te  
kennen, dat hij graag wel eens de voorzittershamer aan een ander zou  
willen toevertrouwen. Dit betekent voor hem zeer zeker niet, dat hij zijn 
activiteiten t.b.v. onze vereniging wil beëindigen, maar uit zijn woorden  
maakte ik veeleer op, dat hij het goed achtte, dat een ander eens zijn  
functie van voorzitter zou overnemen. Het gevaar, dat men een vereniging  
min of meer gaat identificeren met een bepaalde voorzittersfiguur vond  
hij verder ook niet denkbeeldig. Tenslotte wil hij graag eens de  
"onbezorgdheid" van een gewoon bestuurslid gaan ervaren, want bestuurslid  
zou hij graag willen blijven. Die onbezorgdheid gun ik hem van harte,  
want sedert de oprichting in het midden van de zestiger jaren is hij  
menigmaal het trekpaard geweest van vele activiteiten. 

Waar haal je zo gauw een nieuwe voorzitter vandaan? Van een voorzitter  
mag je verwachten, dat hij, naast het leiden van de vergaderingen, de  
vereniging op een behoorlijke wijze naar buiten weet te vertegenwoordigen.  
Hij moet de nodige diplomatieke gaven bezitten om een veelvoud van  
meningen en opvattingen binnen de vereniging te laten harmoniëren. Hij  
moet beschikken over de nodige fantasie en initiatief. Daarnaast is het  
van groot belang, dat hij behoorlijk is ingevoerd in het werk van de  
vereniging. Naar mijn mening voldoen velen binnen onze vereniging aan  
deze criteria, maar dan komt steeds de aller-moeilijkste vraag naar voren  
of de persoon, die men in gedachten heeft, wel bereid is de functie van  
voorzitter te aanvaarden. 

Zo stelde de huidige voorzitter ook mij deze laatste vraag onder de wat  
lakonieke opmerking: "Door een speling van de democratie ben je nu geen  
lid meer van de gemeenteraad; je zult nu wel genoeg tijd hebben". Hoewel  
ik dit laatste nog wel betwijfel, heb ik mij na enige aarzeling bereid  
getoond mij kandidaat te stellen voor de voorzittersfunctie, wanneer Wim  
Baalbergen zal aftreden op de eerstvolgende ledenvergadering. 

Verwacht van mij niet, dat ik deze gelegenheid hier heb aangegrepen om  
mijzelf aan te prijzen. Het spelen van voorzitter is bepaald geen sinecure.  
Weliswaar zit ik al even lang in de Vereniging als Wim Baalbergen en soms  
heb ik hem mogen vervangen, maar dit betekent niet, dat ik mij bij voorbaat  
geschikt acht. Voorzitter zijn van een vereniging als de onze vereist wel  
heel bijzondere kwaliteiten en mocht ik straks eventueel gekozen worden,  
dan moet ik die kwaliteiten eerst nog maar eens kunnen bewijzen. 

Mijn verhaal betekent niet meer dan dat ik mijn kandidatuur voor het voor- 
zitterschap alvast bij u aankondig. Het is nog heel goed mogelijk, dat er  
de komende dagen nog andere kandidaten komen, hetgeen alleen maar zou zijn  
toe te juichen. Wat ik van belang vind - en ik dacht velen met mij - is,  
dat er straks bij de stemming op de ledenvergadering een voorzitter wordt  
gekozen, die de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" op  
dezelfde wijze weet te stimuleren als er steeds in het verleden gedaan is. 
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EEN BLIK OP DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN ROND HET VOGELASIEL. 

In het laatste nummer van "De Strandloper" (maart 1978) is een uitvoerig  
artikel gewijd aan het doel en de opzet van het vogelasiel in het Dompad.  
Verder werd uitgebreid verslag gedaan van de in het voorgaande jaar  
behaalde resultaten. Tenslotte werd in dit artikel al enigszins ingegaan  
op de verbouwingswerkzaamheden, die inmiddels volop in gang gezet waren.  
Over het verdere verloop hebt u al misschien iets in de kranten kunnen  
lezen, maar het leek ons goed nog eens een samenvatting te geven van al  
hetgeen sindsdien is gebeurd. 
 
 
 
 




