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ACTIEVE CLUB

De jaarwisseling heeft alweer bijna twee maanden geleden plaatsgevonden, maar
toch vindt u traditiegetrouw een jaaroverzicht in deze Kruisbek, de eerste van het
nieuwe jaar. Daarin presenteren zich de afdelingen en werkgroepen die de
vereniging rijk is. U kunt er lezen hoe de afdelingen fungeren als spil en aan-
spreekpunt tussen lokale politiek en publiek door medewerking te verlenen aan
inventarisatieprojecten en het organiseren van excursies, die over het geheel
genomen goed bezocht worden. U kunt er (tussen de regels door) echter ook
lezen hoe groot de behoefte is aan actieve vrijwilligers die de coördinatiegroepen
Utrecht-stad, Doorn-Driebergen en De Bilt-Zeist kunnen ondersteunen of toe-
treden tot de coördinatiegroepen.

Het bestuur van de vereniging is bijna voltallig (nog één vacature: die van vice-
voorzitter) en draait op volle toeren. Dat resulteerde onder andere in de midwinter
roofvogeltelling, waarvoor zich maar liefst 47 deelnemers hebben aangemeld,
waardoor in ruwweg 80% van de provincie Utrecht geteld werd in januari en
februari. Een prachtig resultaat van een verenigingsbrede provinciale activiteit die
hopelijk een vervolg kent gedurende een aantal jaren.

Een ander voorbeeld van brede inzet is de bezorging van het boek Broedvogels in
Nieuwegein. De meesten van u hebben het boek in december ontvangen uit
handen van werkgroepsleden, coördinatiegroepsleden of bestuursleden en een
oud-bestuurslid. Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, maar het is door
de grote inzet van een aantal mensen gerealiseerd. Het was voor deze mensen
een behoorlijke klus, maar het was de moeite waard door de vaak verraste en
blije reacties van de leden. Dat die leden - u dus - deze geste hebben gewaar-
deerde, blijkt ook uit de enthousiaste reacties via e-mail en de bijschrijvingen op
de bankrekening van de vereniging. U hebt op grote schaal een vrijwillige bijdrage
geleverd ter bestrijding van de kosten die gemaakt zijn om het boek te realiseren.
Het bedrag waarvoor het bestuur uit naam van de vereniging garant heeft
gestaan, is  ruimschoots overtroffen,  waardoor we ook in de toekomst dergelijke
mooie projecten kunnen ondersteunen.

We kunnen er met zijn allen trots op zijn dat het in de Vogelwacht Utrecht wel
degelijk mogelijk is om een dergelijke inspanning voor elkaar te leveren, geheel
tegen de tijdgeest van individualisering en vervlakking in.
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De Vogelwacht Utrecht is een vereniging die midden in de samenleving staat, met
mensen die dat zelf ook doen. Dat blijkt uit de vele contacten en samenwerkingen
met zusterorganisaties zoals SOVON, IVN, KNNV, Vogelbescherming Nederland en
gemeentelijke en provinciale overheden.

Ook internationaal neemt de Vogelwacht een verantwoordelijkheid door financiële
ondersteuning van het Oursi-project in Burkina Faso, zoals we in 2007 hebben
gedaan. Uit overleg met Vogelbescherming Nederland blijkt dat geld een waar-
devolle bestemming te hebben gekregen in het project.

Al met al dus een lekker actieve club!

Frits Franssen

Leersumse Veld - Jan van Nes


