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Nieuwsbrief Mei 2015
Dit is de vierde nieuwsbrief in 2015 van de KNNV die bestemd is voor leden van de KNNV en
IVN.
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd
worden.
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben?
Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV;
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden.
In deze nieuwsbrief richten wij ons alleen op de leden van de KNNV.
Activiteiten

IVN Jubileumjaar 2016 KNNV
Goois Groen - Natuurlijk!
DRINGENDE OPROEP!!
Beste mensen,
Zoals jullie ondertussen wel weten middels Nieuwsbrieven en de stukken van de Voorzitter in
onze Convo’s en de Grote Ratelaar, vieren wij in 2016 ons 100-jarig-jubileum. Ten minste
dat is de bedoeling.
Daarbij hebben wij echter wel de inzet van meer dan een paar (bestuurs)leden nodig.
Ondanks alle oproepen is onze vertegenwoordiging in de gezamenlijke KNNV en IVN
Jubileum commissie beperkt tot één bestuurslid en één lid. Verder heeft zich niemand
gemeld om een bijdrage te leveren. Het lijkt er op dat het vieren van ons 100-jarig jubileum
op weinig enthousiasme en draagvlak onder de leden kan rekenen.
Vandaar deze noodkreet, want op deze manier gaat dit niet van de grond komen. Volgende
week donderdag 28 mei is er een bijeenkomst (in de Infoschuur Gooi, aanvang 19:45 uur)
waarin de plannen gepresenteerd worden en geconcretiseerd hetgeen inhoudt dat er
voldoende mensen per activiteit gevonden moeten worden om zo’n activiteit echt te kunnen
uitvoeren.
In de laatste bestuursvergadering is de situatie besproken en we hebben ons voorgenomen
om tijdens deze bijeenkomst op 28 mei de inbreng van de KNNV te evalueren. Mocht dit ons
inziens onder de maat zijn dan is het bestuur voornemens het besluit te nemen om vanwege
gebrek aan draagvlak onder de leden geen jubileumviering te organiseren!

Vandaar deze noodkreet: komt allen om ook vanuit de KNNV invulling te geven aan het
Jubileumjaar 2016 of laat schriftelijk (email of briefje) blijken dat je een bijdrage wil leveren.
Voor de allerlaatste informatie is er onze website: www.knnv.nl/gooi !!!!
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