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Vogeltips
Tussen Camperduin en Petten verblijven
momenteel weer veel ganzen. Tussen de
grote groepen Brandganzen, Grauwe
ganzen en Kolganzen zitten af en toe
leuke verrassingen zoals Witbuikrotgans,
Roodhalsgans (geringd, escape) en de groep
Dwergganzen.
Wat verder rijden, maar zeker de moeite waard, is een paartje
Velduilen dat bij Den Oever regelmatig overdag een mooie
vliegshow weggeven.
Ransuil - Lidi de Boer

DRINGENDE OPROEPEN
Het ligt in de lijn der verwachting dat de volgende ledenvergadering weer niet op de gebruikelijke wijze zal
gaan plaatsvinden. Onze huidige voorzitter legt dan zijn functie neer en ook voor de Kascommissie is een
nieuw lid nodig. In 2022 zijn twee bestuursleden aan het einde van hun bestuurstermijnen en zij zullen dan
moeten aftreden. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, die tweemaal verlengd mag
worden. Een Kas-commissielid wordt aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Heb je interesse in een van deze functies, neem contact op met een van de
onderstaande personen. We zijn dus op zoek naar een:
Voorzitter
Vacant vanaf maart 2021.
Wat wordt er van een voorzitter verwacht:
• plannen en voorzitten vergaderingen eens per ca. 8 weken
• voorzitten en plannen van de jaarvergadering
• kondigt de lezingen aan of regelt een vervanger
• plannen excursie nieuwe leden/beginners in het voorjaar met het bestuur
• schrijft voor iedere Kleine Alk de bestuursmededelingen, eventueel samen met de
secretaris.
Meer informatie bij Peter de Greeuw (tel. 0725618050 of p.s.degreeuw@gmail.com)

Bosuil - Tim Zutt

Lid Kascommissie
Vacant vanaf maart 2021.
De Kascommissie bestaat uit twee leden, die elk voor twee jaar worden aangesteld. Elk jaar wordt een lid
vervangen. De Kascommissie controleert de in- en uitgaven van de vereniging en maakt een verslag van de
bevindingen en rapporteert aan de ledenvergadering.
Meer informatie bij Marinco Lefevere (06 5592 7678 of marinco_lefevere@quicknet.nl)

Secretaris
Vacant vanaf maart 2022.
Wat wordt er van een secretaris verwacht:
• postadres van de vereniging
• stuurt mails en belangrijke post door naar de andere bestuursleden
• archiveert de belangrijkste gebeurtenissen en notulen.
• maakt de agenda voor bestuursvergaderingen
• notuleert de bestuursvergaderingen
• regelt de stukken voor de Algemene Ledenvergadering
• zorgt na een bestuurswisseling voor het aanpassen van de gegevens bij de diverse instanties.
• Beheert het VWG archief
Meer informatie bij Maarten Platteeuw (06 514706173 of maartenplatteeuw@hotmail.nl)
Algemeen bestuurslid
Vacant vanaf maart 2022
• bestuurslid met ondersteunende taken.
Meer informatie bij Rob Struyk (06 4258 4477 of rob@bushbird.nl)

Lezingen voortaan op maandagavond?
Tijdens de lezing op woensdagavond werden we regelmatig verrast door storend lawaai uit de aangrenzende
zalen. We kunnen op die avond naar een andere rustige zaal, maar deze is eigenlijk te klein.
De beheerder van de Oever heeft aangegeven dat het op maandag veel rustiger is en dat we dan de huidige
zaal 2A zouden kunnen gebruiken.
Het Bestuur vindt dat een goede oplossing, maar vraagt zich af er bij de leden grote bezwaren bestaan tegen
een lezingenavond op maandagavond.
Graag jullie reacties naar penningmeester@vwg_alkmaar.nl
Om duidelijkheid te verschaffen aan onze leden en lezinggevers starten we in september weer met de
lezingavonden.
Het bestuur

29, 30 en 31 januari: Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland. Vogelbescherming
organiseert de telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De Nationale Tuinvogeltelling levert een
momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In
combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere tellingen levert dit
een beeld van de ontwikkelingen in het belang van tuinen voor vogels.
Heb je mee geteld kijk dan ook eens bij de resultaten. Je kan daar door het
invullen van je postcode bijvoorbeeld nu al zien hoeveel mensen er vorig
jaar in jou buurt hebben meegeteld, waar ze wonen en welke soorten ze
hebben gezien. Kijk maar eens op www.tuinvogeltelling.nl
Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van vrijdag 29 t/m zondag 31 januari
2021 kan je via de web-app MijnTuinvogeltelling je telling insturen.
MijnTuinvogeltelling is een web-app voor de mobiele telefoon, je hoeft de webapp niet te downloaden.

