Dit is de eerste Kruisbek in 2014. We wensen iedereen een goed en vogelrijk jaar.
Eckhart Heunks heeft onlangs het bestuur verlaten. Hij vindt zichzelf toch meer
een doener dan een bestuurder. Eckhart, bedankt voor je waardevolle inbreng en
tot ziens in het veld. Als de Algemene Ledenvergadering van 12 maart zijn zegen
geeft, gaan de overige leden van het bestuur door. Net als in 2013 staat contact
met leden en coördinatiegroepen hoog in ons vaandel.
Vacatures
Penningmeester Thierry Jansen stelt zich herkiesbaar voor een laatste jaar. Daarom zoeken we nu al een nieuwe penningmeester. Een beetje vroeg misschien,
maar dan is er wel ruim de tijd voor kennismaking en inwerken. We bieden nuttig
werk. We vragen een teamspeler met kennis van financiën en affiniteit met vogels.
Bent of kent u zo iemand?
We zoeken tevens een algemeen bestuurslid, als opvolger van Eckhart. We denken aan een teamspeler met voldoende tijd en vanzelfsprekend ook affiniteit met
vogels. Je kunt meteen proefdraaien in het bestuur. Na verloop van tijd kunnen we
dan wederzijds constateren of de samenwerking bevalt.
Meer informatie? Neem contact op met Frank Sidler, tel. 030-2280037 of Bert van
’t Holt, tel. O346-351448.

Leersumse veld - Jan van Nes

Excursies
Het organiseren van excursies is een zeer belangrijke activiteit van de Vogelwacht.
Elke afdeling houdt zich ermee bezig. Waarom doen we dat eigenlijk? Zeldzame
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vogels zoeken (twitchen), sociaal contact en gezelligheid, educatie, mooi gebied
leren kennen, enz.? Of is het een combinatie van deze factoren? Via website en de
Kruisbek kondigen we onze excursies aan. Het gebeurt ook via plaatselijke en regionale kranten. Belangrijk daarbij is om de doelen helder te omschrijven, zodat
we geen deelnemers krijgen met verkeerde verwachtingen. Tijdens excursies kunnen beginnende vogelaars veel leren van meer ervaren deelnemers. Andersom
werkt het enthousiasme van beginnende vogelaars aanstekelijk. Ervaren vogelaars
leren ook van elkaar en kunnen lekker bijpraten. Tenslotte bevelen we van harte
de excursiepool aan, een lijst met kant-en-klare excursies en in te schakelen excursieleiders (eventueel te verkrijgen bij Frank Sidler).
Krijgt de Kruisbek een koninklijke status?
Het gebeurt niet iedere dag, een “Koninklijk” verzoek bij de post te vinden. Maar
in november 2013 kwam bij het secretariaat het verzoek van de Koninklijke Bibliotheek binnen om aanvulling van hun collectie van ons verenigingsblad. Zij hebben
het archief compleet vanaf het eerste nummer van de Kruisbek (en de daaraan
voorafgaande Braakbal) tot en met jaargang 46 - juni 2003. Vanaf die uitgave tot
en met 2013 willen ze graag van ons hebben. Oproepen op onze website hebben
niets opgeleverd. Wie kan ons aan de gevraagde exemplaren helpen?
Aanbiedingen graag per e-mail aan secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of telefonisch 030-2280037.
Tante Pos wordt steeds meer vergeten
Het gebruik van een envelop, een velletje papier en een pen om elkaar van de
diverse zaken op de hoogte houden, is net zo goed als Hyves voorbij. We Facebooken, like’n, Twitteren, mailen, groupon’en en ga maar door. Het leven zonder
internet lijkt schier onmogelijk te worden. Als een paal boven water staat wel dat
het gebruik van e-mailverkeer binnen de verenigingen steeds meer toeneemt. Een
effectievere manier om iedereen te bereiken bij een belangwekkende mededeling
- denk bijvoorbeeld aan afgelasting van een excursie, uitnodiging voor een onvoorziene bijeenkomst - is er niet.
Wat ons ontbreekt, zijn nog een behoorlijk aantal van jullie e-mailadressen. Juist
voor diegenen die hun e-mailadres nog niet hebben opgegeven, is deze oproep
bedoeld. Help ons bij het compleet maken van het adressenbestand. Er zijn enkele
mogelijkheden om de vereniging daarbij te helpen:
- Stuur een mailtje vanaf uw thuisadres naar: ledenadministrateur@vogelwachtutrecht.nl en vermeld in de tekst uw lidnummer. Dat staat op de achterzijde van
wikkel van de Kruisbek die u nu leest.
- Ga naar onze website: www.vogelwacht-utrecht.nl > organisatie > mutaties >
wijziging e-mailadres en vul daar het digitale formulier in. Een druk op de knop
“verzend” en de zaak is voor elkaar.
Uw adres is bij ons in veilige handen. Het wordt centraal beheerd door de ledenadministratie. We gebruiken het adres alleen voor verenigingszaken. Het adres
wordt niet doorgegeven aan commerciële instellingen. U kunt altijd aangeven dat
u het adres niet meer door ons wilt laten gebruiken.
Stuur uw e-mailadres vandaag nog door. Alvast bedankt.
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