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U I T N O D I G I N G

voor de vergadering van de Werkgroep voor Vogel- en 
Natuurbescherming Midden-Brabant op Dinsdag 2 maart 1993.

Plaats: De Schaapjes, Oisterwijksedreef 6, Haaren.

Aanvang: 20. 00 uur.

A G E N D A

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vergadering van 26 januari 1993.

3. Post bespreking.

4. Voortgang en organisatie diverse tellingen.

5. Ekskursies.

6. Rondje waarnemingen.

7. Rondvraag en sluiting.



Kort verslag van de ledenvergadering van de werkgroep voor Vogel 
en Natuurbescherming Midden Brabant op 26 januari 1993.

Aanwezig: Hans v.d.Haring, Nico Hilgers, Gerard v.d.Kaa, Kees 
Ketelaars, Ben Mertens, Frans v.d.Oetelaar, Herman Petermeijer 
Ad v.Poppel, Sheila v.Poppel, Krijn Jan Provoost, Victor Retel 
Jan v.Rijsewijk. Ronald Smulders, Jo Swaans, Carlo v.Wely, Roos 
Backx.
Bericht van verhindering: Anneke Buursink, Loek Hilgers. Ciska 
v.Laarhoven, Frits v.d.Meer, Sjef Staps.
l.Opening en Mededelingen.
Devoorzitter opent de vergadering. Hij heeft geen mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering van 29 december 1992 
Er is geen verslag,dus geen vaststelling.
3 Postbespreking
Er is geen post op tafel,dus geen bespreking.
4. Plannen m.b.t,tel 1ingen en inventarisaties in 1993.
4.1. Voor de fenologie (vroegste waarnemingsdatum zomervogels) 

komt in het februarinummer van Peregrijn een formulier.
4.2. Dodaars. Ad vraagt aandacht voor een paar gebieden die vo

rig jaar niet zijn onderzocht. Ad gaat naar Bankven en an
dere vennen in Goirle, Ronald gaat naar het Galgeven 
Schaapsven, en Goorven in Oisterwijk. Herman naar de Helle
putten, Carlo naar de Kampina, Frans naar Brandven, Diaco- 
nieven. Achterste Kolkven en Brouwkuip.
De werkgroep zal bij Natuurmonumenten toestemming vragen 

als groep het Leikeven en het Plakkeven in Huis ter 
Heide te mogen tellen.
Frequentie telling: minstens driemaal en als er jongen zijn. 
Tellingen goed verdelen over de maanden half maart tot augustus.

4.3. Korhoen. Afspraken in maart a.s.
4.4. Regenwulp. Gebieden evenals vorig jaar+ Landschotse heide. 

Afspraken in maart a.s.
1.5. Huiszwaluw. Coördinatie Gerard. Afspraken in maart a.s.
4.6. De Mortelen. Victor ,Ad en Nico hebben een plan gemaakt.

Tekst wordt uitgedeeld. Leespauze. Deze twee jaar durende 
inventarisatie bevat ook enkele maandelijkse groepexcursies; 
de eerste op 5 februari a.s., 20.30 uur verzamelen bij de 
Kerk in Oirschot voor telling Bosuilen. Buiten de groepstelling 
graag zoveel mogelijk individuele tellingen. Centraal meldpunt 
bi j Nico, die kaartmateriaal on formulieren heeft en graag 
veel kaartjes in ontvangst neemt.
Iedere vergadering zullen waarnemingen d.m.v. spelden in kaart 
worden gebracht. Frequentie tellingen: hele gebied zesmaal. Tot 
begin juli: in principe ieder week-end (bij goed weer).
Carlo informeert bij VWC. Best naar hun activiteiten.
Bekend is dat zij om de twee weken in Heerebeek komen.
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Carlo stelt voor 4 groepen tellers te vormen, die wisselen van 
gebied. Als tellers geven zich op:Nico, Victor, Ad. Sheila
Cis, Jo, Ronald (tweemaal per maand), Frans, Carlo, Herman. Roos 
Frank (incidenteel). In de volgende vergadering, op 2 maart, zal 
een schema beschikbaar zijn, waarop men kan inschrijven.
5.Excursies 1993.
In verband met de telling in de Mortelen, worden voorlopig geen 
excursies gepland. Wel gaat een groepje dit jaar weer naar 
Givry-en-Argorine: 27 mei vertrekken, tweede Pinksterdag terug, 
kamperen of in een hotel (opgave bij Nico).
6. Waarnemingen.
Opsomming van gedane beken- en rivierentellingen.
Zie verder de overzichtelijke publicatie elders in dit nummer.
7. Rondvraag en sluiting.

Jo atteneert op het inzenden van de kaart uit het januarinummer 
van Vogelbescherming inzake het stoppen van de jacht. Besloten 
wordt dat het bestuur de kaart van een brief vergezeld doet gaan
De voorzitter sluit de vergadering en biedt namens het bestuur 
de leden een nieuwjaarsborrel aan.

Roos Backx

TJIFTJAF

Tw ee tjiftjafs waren aan het spelen 
De ene tjiftjaf zou, als boef 
Bij tjiftjaf twee de bank bestelen 
En daar begon het: Tjiftjaftjocf! IVO.



Broedvogelinventarisatie "De Mortelen 1993/1994"

Zoals reeds was aangekondigd, zal dit jaar een begin worden 
gemaakt met de herinventarisatie van de Mortelen. Op de vergade
ring van januari presenteerde Nico de plannen, die eerder met Ad 
en mij waren besproken. Om ook de toen niet-aanwezige leden 
hierover te informeren, volgt hier nog eens een uitgebreide 
beschrijving van dit projekt. Ook het doel, opzet en planning van 
deze aktiviteit komen aan de orde.
Een herinventarisatie, waarom.
De vogelwerkgroep heeft 15 jaar geleden het gebied voor het eerst 
geinventariseerd. Deze inventarisatie werd vastgelegd in het rap
port "Broedvogels van de Mortelen 1977-78-79" (uitgebracht:1981 ) . 
Met de herinventarisatie van de Mortelen krijgen we de mogelijk
heid na te gaan hoe de vogelstand er na 15 jaar veranderd is. Het 
gebied zelf is ogenschijnlijk weinig veranderd, al is wel duide
lijk dat als gevolg van de ruilverkaveling het gebied droger is 
geworden. Door straks de resultaten van de oude en nieuwe inven
tarisaties met elkaar te vergelijken zien we hoe groot hiervan de 
invloed is op de broedvogelsamenstelling van de Mortelen. Maar 
ook andere veranderingen kunnen aan het licht komen, waar nu nog 
niets over te zeggen valt. Dat maakt een herinventarisatie juist 
zo interessant .
Een tweede, niet minder belangrijk doel van dit projekt is, de 
Vogelwerkgroep weer op het spoor te zetten van gezamenlijke 
inventarisatie-aktiviteiten. Hiervan kan een grote stimulans uit 
gaan om meer doelgericht "vogels te kijken" en meer van elkaar te 
leren. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk leden mee zullen doen 
aan deze inventarisatie, niet om zomaar eens een keer mee te 
lopen, maar om echt te proberen volgens de hieronder beschreven 
methode het veld in te gaan en daarmee hun bijdrage leveren aan 
het welslagen van dit projekt.

(ff3 Oosnüfk BBL 

X  XfïïL-
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Het gebied en de soorten
Het te inventariseren gebied is hetzelfde gebied dat 15 jaar 
geleden werd geïnventariseerd. Anders valt er niets te vergelij
ken, maar in tegenstelling tot toen, streven we er nu naar het 
gebied in twee jaar te inventariseren. Om dit te kunnen bereiken 
hebben we:

a. het gebied in twee deelgebieden opgedeeld: een 
oostelijk en een westelijk deel,

b. besloten de algemene soorten als koolmees, fitis, 
winterkoning, e.d. buiten de tellingen te houden.

Het totale gebied bedraagt zo'n 900 ha. De bedoeling is dit jaar 
het oostelijk deel aan te pakken en volgend jaar het westelijk 
deel, zodanig dat over twee jaar het gehele gebied is onderzocht. 
Om de gegevens over de twee jaren goed met elkaar te kunnen 
vergelijken wordt dit jaar ook een stukje van 200 ha uit het 
westelijk gebied geinventariseerd. Volgend jaar doen we hetzelfde 
maar dan met een stuk van 200 ha in het oostelijk deel. Beide 
stukken zijn dan over 2 jaar 2x onderzocht, zodat we iets kunnen 
zeggen over de mogelijke toe- of afname van soorten en/of 
territoria, in die twee jaren.

1 Zanglijster
2 Grote Lijster
3 Grasmus
4 Spotvogel
5 Braamsluiper
6 Fluiter
7 Kuifmees
8 Zwarte Mees
9 Staartmees
10 Boomkruiper
11 Goudhaantje
12 Vuurgoudhaantje
13 Roodborsttapuit
14 Gekr.Roodstaart
15 Zw. Roodstaart
16 Nachtegaal
17 Boomklever
18 KI.Bonte Specht
19 Groene Specht
20 Zwarte Specht
21 Gr.Bonte Specht

22 Kl.Karekiet
23 Bosrietzanger
24 Gr.Vliegevanger
25 Sprinkh.Rietzanger
26 Bonte Vliegevanger
27 Geelgors
28 Rietgors
29 Kneu
30 Goudvink
31 Appelvink
32 Gele kwikstaart
33 Wielewaal
34 Boerenzwaluw
35 Huiszwaluw
36 Veldleeuwerik
37 Boompieper
38 Graspieper
39 Ransuil
40 Bosuil
41 Steenuil
42 Kerkuil

43 Holenduif
44 Tortelduif
45 Turkse tortel
46 Patrijs
47 Fazant
48 Waterhoen
49 Scholekster
50 Kievit
51 Watersnip
52 Houtsnip
53 Grutto
54 Wulp
55 Wintertaling
56 Buizerd
57 Havik
58 Sperwer
59 Torenvalk
60 Boomvalk
61 Wespendief
62 Kwartel

Inventarisatiemethode
Bovengenoemde soorten zullen tijdens elk bezoek aan het gebied 
worden genoteerd. Het nummer voor de soortnaam is de soortcode 
die we op de veldkaartjes intekenen als we die soort aantreffen. 
Een zingende Nachtegaal is dus 16, ingetekend op de plek waar hij 
werd gehoord.
Zingende vogels. vogels met voedsel in de bek, vogels in gevecht 
met soortgenoten en alarmerende vogels duiden op een territorium: 
we zetten dan hun nummercode op de kaart. Is het niet duidelijk 
of er sprake is van een territorium, bijv. een voedsel zoekende 
Zanglijster, dan zetten we een streepje onder het nummer, in dit 
geval _1_dus. Vinden we een bewoond nest, dan zetten we^een rondje 
om het nummer (voorbeeld:een horst met Torenvalken is (59) ).



Het is belangrijk het gebied zo gelijkmatig mogelijk te bezoeken. 
D.w.z. dat we moeten voorkomen dat sommige stukken vaker bezocht 
worden dan andere. Ook moeten we voorkomen dat sommige delen 
vroeg in het seizoen. andere weer laat in het seizoen worden 
bezocht. Hiertoe is een inventarisatieschema opgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met eventuele verschuivingen door slecht 
weer e.d. We streven ernaar het gebied tenminste 6 maal te 
bezoeken om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Met genoeg 
deelnemers moet dit wel lukken. Het gebied dat we dit jaar 
inventariseren is opgesplitst in 4 telgebieden waarin een 
vlakdekkende route is uitgezet. Elk telgebied is in ca. 3 uur 
inventariserend te belopen. Dus vier tellers kunnen in een 
ochtend het hele oostelijk gebied onderzoeken.
De tellingen dienen zoveel als mogeljk een halfuur voor zonsop
gang te beginnen. Elke volgende telling wordt op een ander punt 
van de route begonnen.

Inventarisatieschema
MAART APRIL MEI JUNI

I 1 2 2 1
II 1 2 2 1
III 1 2 2 1
IV 1 2 2 1

Aangegeven is het min. aantal BEZOEKRONDEN 
in deze maanden.

Minimaal aantal NACHT- en AVONDBEZOEKEN waarbij het hele 
gebied bezocht wordt voor speciale soorten als Steenuil, Patrijs 
en Houtsnip.

MAART APRIL MEI JUNI JULI
1 1 1 1 1

Hl er onder volgt een roulatieschema van in  ventarisatierondes 
uitgevoerd door 4 tellers (A,B,C,D) die om de twee weken een 
telgebied (I.II.III,IV) doen.

MAART APRIL APRIL MEI MEI JUNI
A I II III IV I IIB III IV I II III IVC II III IV I II IIID IV I II III IV I
Het lijkt me niet verstandig om met meer dan twee mensen een 
inventarisatieronde te lopen omdat dit vrijwel zeker tot concen
tratieverlies lijdt van degene die noteert en dit onnodig veel 
verstoring met zich meebrengt. Een inventarisatieronde lopen is 
immers geen excursie.
Wel kan het nuttig zijn om met meerdere mensen te zijn tijdens de 
extra te brengen avondbezoeken. Bijvoorbeeld om Uilen, Houtsnip
pen of Patrijzen te inventariseren.



Wie telt waar en wanneer?
Op elke vergadering van de VWG zal de komende maanden. de 
Mortelen op de agenda staan. Daar zal op een grote kaart steeds 
de voortgang van het projekt worden aangegeven. Dan kunnen ook 
voor de daarop volgende weekenden afspraken worden gemaakt voor 
inventarisaties. Kaartmateriaal en instrukties zullen dan aan de 
belanghebbenden worden verstrekt. Voor dit projekt is Nico het 
centrale meldpunt. Hij houdt het kaartmateriaal bij en weet wie 
en waar er in het weekend geteld wordt. Mensen die buiten de 
vergadering om zich willen opgeven om mee te lopen, kunnen bij 
hem informeren of dit kan. Vocjelwaarnemingen gedaan buiten de 
vastgestelde inventarisaties zijn natuurlijk ook zeer welkom en 
zullen ook verwerkt worden. Die kunnen in principe op elke 
vergadering meegebracht worden. Wel dien je precies de plaats van 
de waarneming en de datum waarop die werd gedaan aan te kunnen 
geven. Het beste heb je die dus al op een kaartje ingetekend. 
Laten we hopen op een prachtig voorjaar met zonsopgangen de ene 
nog mooier dan de andere, dan wordt dit projekt zeker een succes.

victor retel helmrich

ze piKKen Hcrnier lahg£R!

BeEL.o')
O
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DODAARS-I NVENTARI5ATIE 1993

Reeds twee jaar geleden ie op één van de vergaderingen van de 
werkgroep de veronderstelling uitgesproken dat de dodaars de 
afgelopen Jaren als broedvogel ln Mldden-Brabant aanzienlijk in 
aantal ls achteruitgegaan. Om dit nader te onderzoeken werd 
besloten om in 1992 een telling van het aantal broedparen uit te 
voeren.
Elders in deze Peregrijn kunt U de resultaten lezen van de 
Dodaars-inventarisatie 1992. Omdat de verwachting is dat de 
inventarisatie nog niet volledig is geweest, is besloten om ook 
in 1993 weer een Dodaars-invent arisatie uit te voeren. In
principe kunnen we op dezelfde manier te werk gaan als in 1992. 
Omdat ik me niet voor kan stellen dat er leden zijn die Peregrijn 
niet bewaren, zal ik hieronder voor de nieuwe leden nogmaals 
uiteenzetten hoe we in 1992 te werk zijn gegaan. Tijdens de 
januari-vergadering hebben de volgende mensen zich reeds 
opgegeven; achter hun naam het gebied dat ze voor hun rekening 
nemen. Voor alle duidelijkheid: dit wil niet zeggen dat andere 
mensen deze gebieden dus niet kunnen bezoeken omdat ze al worden 
'.gedaan; de ervaring van vorig jaar leert namelijk dat elke 
aanvulling meer dan welkom is
Herman Petermeijer 
Carlo v. Wely
Jo Swaans en Cis v. Laarhoven 
Ronald Smulders 
Frans v. d. Oetelaar 
Nico Hilgers
Kees Ketelaars en Ben Mertens 
Sheila en Ad van Poppel

- Helleputten
- Kampina en Heilige Eik
- Venrode
- Gal geven, Schaapsven en Choorven
- Oisterwijkse Vennen
- Ijzeren Man en Leemputten
- Landschotse Heide
- Gorp en Rovert

Inventarisatie methode.
Om een indruk te krijgen van het aantal broedparen van de dodaars 
in Mldden-Brabant zal getracht worden zoveel als mogelijk
broedpaartjes op te sporen. Dit kan gebeuren vanaf begin maart 
tot in september, maar vooral van begin april tot in augustus. De 
baltsroep, een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van 
mogelijke broedparen, kan gedurende de gehele dag worden gehoord, 
maar vooral in de vroege ochtenduren en in de avondschemering. 
Met name in de maanden april en mei wordt er veel gebaltst. Men 
kan ook proberen een eventuele nestplaats te vinden door een van 
de dodaarsjes vanaf een redelijke afstand met de verrekijker te 
observeren in de hoop dat een der dodaarsjes uiteindelijk naar 
het nest zal gaan. Dit is echter een tijdrovende bezigheid en 
i.v.m. mogelijke verstoring niet altijd toe te passen. Veel 
eenvoudiger is het waarschijnlijk om te letten op de aanwezigheid 
van jonge dodaarsjes die nog door de oudervogels worden gevoerd. 
Lukt het niet om een nestplaats te lokaliseren of om jongen waar 
te nemen, dan kunnen de waargenomen vogels uiteraard toch nog 
broedvogels betreffen. Dit is waarschijnlijk het geval indien het 
herhaalde waarnemingen van dodaarsjes in de periode mei-juli
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betreft die tenminste 2 weken uit elkaar liggen. Indien men 
dodaarsjes met jongen aantreft moet men erop bedacht zijn dat 
dodaarsjes 2 of zelfs 3 broedsels groot kunnen brengen. Met name 
paren met jongen die in augustus worden waargenomen kunnen van 
elders afkomstig zijn, terwijl paren die in april worden 
waargenomen uiteindelijk elders tot broeden kunnen komen. Om deze 
redenen gaat de voorkeur uit naar waarnemingen van dodaarsjes met 
jongen in de periode rnei-juli. Als broedgebied komen allerlei 
soorten wateren in aanmerking, maar in Midden-Brabant zijn het 
vooral de natuurlijke vennen op de zandgronden, alsmede ondiepe 
zandwinplassen. Gekanaliseerde beken die in de winter een 
aantrekkelijk biotoop voor de dodaars vormen worden voor zover 
bekend niet als broedbiotoop benut. Als te onderzoeken gebied 
zouden we in ieder geval de hierboven genoemde gemeenten kunnen 
nemen, aangevuld met de overige Middenbrabantse gemeenten. In het 
verleden zijn er in ieder geval paartjes aangetroffen op diverse 
Oisterwijkse Vennen, Kampina, Leemkuilen, Galgeven + Schaapsven, 
Gorp en Rovert, Huis ter Heide, De Utrecht, Landschotse Heide, 
Ijzeren Man, Venrode en Zegenwerp.
Telf ormul1 er.
Speciaal voor deze inventarisatie is een telformulier ontworpen 
waarop alle waarnemingen van dodaarsjes die betrekking hebben op 
dit onderzoek kunnen worden ingevuld. Wanneer iedereen 
maandelijks zijn ingevulde formulier mee naar de vergadering 
brengt kan er tijdens de ledenvergaderingen verslag worden gedaan 
van de resultaten tot dan toe, zodat een goed beeld bestaat van 
gebieden waar eventueel extra aandacht wenselijk is. Het is voor 
het vast leggen van de gegevens overigens van groot belang dat de 
gegevens steeds op het formulier worden ingevuld; het is niet 
voldoende om de gegevens uitsluitend op de vergaderingen mede te 
delen. Op het formulier kunnen gegevens van diverse gebieden 
worden genoteerd. Bij het aantal moet duidelijk worden aangegeven 
of het gaat om aantal exemplaren, of aantal paartjes, of dat het 
om adulten of jongen gaat, of zelfs een kornbinatie betreft. Deze 
informatie kan ook onder "bijzonderheden" worden genoteerd. De 
kolom bijzonderheden kan verder ook gebruikt worden voor gedrag 
en alle overige informatie die van belang kan zijn. Bij vennen 
met mogelijk meerdere broedpaartjes kan het ook nuttig zijn om de 
leeftijd van aanwezige jongen te schatten, alsmede familie
grootte omdat deze informatie vaak gebruikt kan worden om de 
aanwezigheid van meerdere broedpaartjes aannemelijk te maken. 
Wanneer we er dan tenslotte voor zorgen dat alle formulieren 
tijdig binnenkomen, dan kan er tegen het eind van dit Jaar nog 
een verslag worden opgenomen in onze Peregrijn. Tot slot wenst 
het bestuur een ieder veel genoegen en succes bij deze 
inventarisat ie.
Mensen die tijdens de januari-vergadering niet aanwezig waren, en 
die toch een gebied willen onderzoeken kunnen contact opnemen met 
mi j.

Ad van Poppel.
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DE DODAARS ALS BRQEDVOGEL IN MIDDEN-BRABANT.

In 1992 werd door de Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming 
een inventarisatie uitgevoerd van de Dodaars. Het ging hierbij om 
een inventarisatie van het aantal broedparen van de Dodaars in 
Midden-Brabant. Dit omdat de afgelopen jaren de indruk was 
ontstaan dat het aantal broedparen van de Dodaars sterk was 
af genomen. Onderzocht werden gebieden als Oisterwijkse Vennen, 
Kampinase Heide, Galgeven en Schaapsven, Gor p en Rovert, Huis ter 
Heide, Leemkuilen Udenhout, Ijzeren Man Vught, en Venrode. Helaas 
kwam niet in alle gebieden de telling goed van de grond. In 
enkele terreinen werd onvoldoende tijd in de inventarisatie 
gestoken, of ontstonden moeilijkheden in verband met de betreding 
van natuurterreinen (Huis ter Heide). Hoewel het helaas dus niet 
is gelukt om alle potentiële broedgebieden van de Dodaars in 
Midden-Brabant goed te inventariseren, hebben we In ieder geval 
wel een indruk gekregen in welke gebieden de Dodaars nog als 
broedvogel voorkomt, en In mindere mate in wat voor aantallen. 
Als we het nu gevonden aantal (9-14 paartjes) vergelijken met het 
aantal dat ik in 1981 in hetzelfde onderzoeksgebied vond (34), 
!,dan zou de konklusie moeten zijn dat de soort zeer sterk in 
aantal is achteruitgegaan; voorlopig houd ik het er echter op dat 
de inventarisatie van 1992 onvolledig is geweest.

Resul t at en.
In 7 gebieden werd de aanwezigheid van de Dodaars als 
(waarschijnlijke) broedvogel vastgesteld. Het gaat hierbij om de 
hieronder genoemde gebieden. Het eerste getal (laagste getal) 
geeft het aantal paren met jongen weer; het tweede getal (hoogste 
getal) geeft het geschatte aantal broedparen weer.

Gorp en Rovert 
Oisterwijkse Vennen 
Galgeven e. o. 
Venrode
Loonse Plakken 
Kampinase Heide 
Ijzeren Man, Vught

2-3 paar 
4-5 paar 
0-1 paar 
2 paar 
0-1 paar 
0-1 paar 
1 paar

In totaal gaat het hierbij om 9 paartjes, waarvan broeden werd 
bewezen aan de hand van waargenomen jongen. Daarnaast werden er 
nog een 5 tal waarschijnlijke broedpaartjes opgegeven. Deze
waarschijnlijke broedpaartjes betreffen waarnemingen van
dodaarzen in de periode mei-augustus. Op grond van de verkregen 
resultaten is het helaas niet goed mogelijk om een uitspraak te 
doen over de mate van afname van de Dodaars in Mi dden-Br a ban t. 
Dit vanwege het feit dat onvoldoende bekend is of het gevonden 
kleinere aantal broedparen Dodaarsjes een gevolg is van een reele 
afname, danwel van een onvolledige inventarisatie. In sommige 
gevallen lijkt sprake te zijn van het laatste. Om deze reden is 
het wellicht zinvol om deze inventarisatie in 1993 te herhalen.



voor
Medewerkers:
De volgende leden van de Werkgroep
Natuurbescherming Mldden-Brabant hebben een 
medewerking verleend. Arno Braam (Galgeven e 
(Venrode), Nico Hilgers (Ijzeren Man),
(Oisterwijkse Vennen), Cis van Laarhoven (Venrode), Frans v. d 
Öetelaar (Oisterwijkse Vennen), Herman Petermeijer (Helleputten), 
Jan Paymans (Huis ter Heide), Sheila en Ad van Poppel (Gorp en 
Rovert), Jo Swaans (Venrode).

voor Vogel- en 
deze telling hun 
o. ), Loek Hilgers 

Kees Ketelaars

Ad van Poppel.

VERGADER EN EKSKURSIEDATA

d in s d a g 2 maart ledenvergadering
zondag 14 maart Mortelen-ekskursie
woensdag 17 maart best uur svergader i ng
dinsdag 30 maart ledenvergadering
maandag 12 april Korhoent el 1i ng
woensdag 1 4 apr i 1 best uursvergadering
vrij dag 16 apr i 1 Regenwulpt el1i ng
zondag 25 april Korhoent el1ing
dlnsdag 27 april ledenvergadering
vr i j dag 30 april Regenwulptel1ing
vrij dag 7 mei Regenwulpt el 1ing
zondag 9 mei Korhoent el11ng
woensdag 12 mei best uursvergadering
di nsdag 25 mei 1 edenvergader i ng
donderdag 27 mei meerdaagse ekskursie Givry

Verder wordt er minimaal 1 keer per ma een ekskursie
georganiseerd naar de Mortelen in verband met de inventarisatie. 
Nadere afspraken hierover zullen tijdens de vergaderingen worden 
gemaakt. Contactpersoon hiervoor is Nico. Ook bij twijfel of de 
ekskursies doorgaan even Nico bellen. De eerstvolgende in deze 
Mortelen-reeks is gepland op 14 maart, verzamelen 06.30 uur 
Lopensestraat/Woekensesteeg, plaatselijk bekend als Slingerland.
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Van het Bestuur
Dinsdag 30 maart is do jaarvergadering; dat betekent o.a. be
stuursverkiezing. Twee bestuursleden Nico Hilgers en Ad v.Poppel 
zijn dan aftredend maar herkiesbaar. Als er tegenkandidaten 
zijn moeten deleden hun keuze maken. Volgens de statuten art.10 
moet ook de voorzitter door de leden ge- of herkozen worden.

Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris aan en een 
penningmeesterenals dat gebeurd is kunnen we er weer een jaar 
tegen.

Omdat besturen ook vooruitzien betekent, willen we de leden om 
aandacht vragen voor het volgende;

Zelfs in een kleine club als wij zijn is het secreta
ris zijn geen eenvoudige zaak. Het vraagt tijd en kennis van 
zaken om deze funktie te vervullen.

Als het over kennis vari zaken gaat mogen we rustig stellen 
dat Loek die, meei' dan wie ook in onze vereniging, ruimschoots 
voorhanden heeft. De bezwaarschriften die hij namens ons op
stelt getuigen daarvan evenzeer als de veie publikaties in re
gionale en landelijke periodieken.

Als we de faktor tijd bekijken blijkt het voor Loek toch 
bijzonder moeilijk te worden zijn funktie als secretaris vol
ledig te blijven vervullen. Drukke werkzaamheden en een nieuwe 
studie zijn daar de oorzaken van.

In het bestuur hebben we derhalve gezocht naar een mogelijkheid 
tenminste de taak van Loek te verlichten zodat de secretariaats- 
werkzaamheden normaal door kunnen blijven gaan en de specifieke 
kennis van Loek behouden blijft.

We hebben daartoe ai Je bij ons secretariaat behorende werkzaam
heden eens op een rijtje gezet en dat heeft geleid tot een op
deling van het secretariaat in twee zelfstandige funkties.

We hebben daar,voor de duideiijkheid,zeifs namen aan gege
ven; a. Verenigingsecretariaat. en

b. Natuurhistorisch-/Milieusecretariaat

Hoe wij de inhoud van deze functies zien. kunt u lezen in de bij
lage. Binnen het bestuur heeft, dit concept de algemene instem
ming, ervan uitgaandedat Loek bij realisering het Natuurhistorisch- 
/Mi1ieusecretariaatza1 vervuilen

Het zijn echter de leden die met deze andere opzet van ons se
cretariaat moeten instemmen. Als er geen overwegende bezwaren blij
ken t.e bestaan,zal er uit de leden iemand op moeten staan die uit
voering wil geven aan de taken van het verenigingssecretariaat.

Ais we in staat zijn e.e.a. te realiseren zal dat wellicht 
consequenties hebben voor het aantal leden van liet bestuur.
We zullen in dat geval als bestuur voorstellen doen en die voor
leggen aan de leden.

Mogen we de leden eens vragen over deze zaak na te denken en ons 
daarna rijkelijk te voorzien van commentaar.
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Concept voorstel tot verdeling van de secretariaatswerkzaamheden 
van de Werkgroep voor Vogel-en Natuurbescherming Midden Brabant.

Het secretariaat zou te splitsen zijn in twee deeltaken:
a. Verenigingssecretariaat.
b. Natuurhistorisch/Mi1teusecretariaat

Ondera.kan worden verstaan:
1. Het notuleren van de ledenvergaderingen.
2. Het opstellen van een besluitenlijst per bestuursvergadering.
3. Het opstellen van het jaarverslag.
4. Het fungeren als brievenbus van de vereniging.
5. Het verzorgen van de interne en uitgaande verenigingspost.
6. Het bijhouden van het verenigingsarchief.
7. Het houden van de abonnementen van de vereniging.
8. Het samenstellen en administreren van een voor de leden bestem

de rondzend-map.
9. Het verzamelen van voor PEREGRIJN geschikte kopy.

1 0 ..........

Onder b.kan worden verstaan:
1. Het op verzoek van bestuur en/of ledenvergadering schrijven en 
verzenden van bezwaarschriften.

2. Het publiceren van (semi)wetenschappelijke artikelen betreffen-
Natuur,Milieu en Landinrichting.

3. Het schriftelijk reageren op publikaties waarvan de inhoud door 
de vereniging als Natuur-cq Mi 1ieubedreigendwordt beschouwd.

4. Het deelnemen aan landelijke en regionale hoorzittingen en sym
posia.

5. Het verzamelen van voor PEREGRIJN geschikte kopy.
6.....
7 ....
8  ........
9......
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