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VAN HET BESTUUR 
Vaak begin ik deze stukjes met een opmerking over het weer, en ja hoor, ook nu 
doet het weer het weer: het is zo zacht dat de winterakonietjes al sinds de 
jaarwisseling in mijn tuin bloeien! Maar misschien is het eindelijk koud geworden als 
u dit leest. 
In ieder geval wensen wij, het bestuur(tje) van de KNNV Amsterdam, u allemaal een 
fijn 2012. Het jaar is uitgeroepen tot Jaar van de Bij, zie de website 
www.jaarvandebij.nl. Een lezing over honingbijen hebben we al gehad, wellicht volgt 
er nog een over wilde bijen. Vogelbescherming en SOVON hebben 2012 uitgeroepen 
tot jaar van de klauwieren, dus ook daar willen we iets aan doen (zie 
www.sovon.nl/default.asp?id=973). 
We hopen maar dat de buitenproportionele bezuinigingen op het natuurbudget (70 
%) geen al te desastreuze gevolgen hebben en dat het opgeven van de beschermde 
status voor zoâ€ ™n zestig natuurgebieden en van vele planten- en diersoorten, 
zoals staatssecretaris Bleeker van plan is in het kader van de nieuwe Natuurwet, niet 
doorgaat. Het lidmaatschap van een natuurorganisatie is juist nu heel belangrijk, om 
onze regering eraan te herinneren dat de kiezer wel degelijk behoefte heeft aan 
natuurgebieden. Helaas blijkt er een dalende tendens te zijn in ledentallen van 
natuurclubs. In totaal telden die in 2011 80.000 leden minder dan in 2010! Het aantal 
leden van de KNNV is overigens landelijk heel licht gestegen (van 8604 naar 8620, 
volgens VARAâ€ ™s Vroege Vogels). In dit Blaadje vindt u een verslag van onze 
eigen plaatselijke ledenadministratie. 
De dalende tendens zal wellicht te maken hebben met de financiÃ«le situatie van de 
natuurliefhebbers, die hun lidmaatschappen kritisch onder de loep nemen. Om onze 
leden niet nog meer op kosten te jagen hebben wij dan ook besloten om, als de 
ledenvergadering hiermee akkoord gaat, het komende jaar de contributie niet te 
verhogen. De afdracht aan de landelijke KNNV wordt wel iets verhoogd. Om dat op 
te vangen proberen we op allerlei manieren te bezuinigen en ook nog enige 
inkomsten te werven, bij voorbeeld door de verkoop van tweedehandboeken. 
De Nieuwe Ooster helpt ons daarbij alleszins en we zijn de directie en medewerkers 
erg dankbaar voor hun gastvrijheid. Tot nu toe hebben we niets hoeven te betalen 
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voor het gebruik van de kantine en de kastruimte. In de nieuwe kantine, die in de 
loop van 2012 geopend wordt, gaan we een vergoeding voor de energiekosten 
betalen.  
Overigens was er eind 2011 minder contrigeld binnen dan eind 2010. Leden die nog 
niet betaald hebben krijgen met dit Blaadje een aanmaning opgestuurd. Deze 
plakken we in Blaadje (in de hoop dat hij niet los laat!). Mocht u geen aanmaning 
vinden, maar toch niet betaald hebben, beschouwt u dat dan niet als kwijtschelding 
van uw contributie. Voor ieder lid moeten wij namelijk wij een afdracht aan de 
landelijke vereniging van â‚ ¬ 19,25 betalen. 
Nu we het toch over geld hebben wil ik u meteen mededelen dat de bijdrage voor de 
busexcursies van 25 euro naar 30 euro stijgt. Wij betalen dan het kopje koffie 
waarmee we meestal beginnen op de plaats van bestemming. De aankondiging van 
de eerste busexcursie dit jaar, op 14 april, naar Friesland om onder begeleiding van 
Hein Koningen en Peter Heijtel stinsenplanten te zien, vindt u in het lezingen- en 
excursieprogramma. Het wordt ongetwijfeld een leuke en leerzame dag. 
Inmiddels hebben we nog steeds geen nieuwe coÃ¶rdinator (-trice) voor de lezingen 
en excursies. We doen deze taak nu als bestuur gezamenlijk, waarbij onze secretaris 
Lida het meeste werk verzet heeft. Maar wij hebben geen gelegenheid om ons hier 
heel actief voor in te zetten. Bovendien wordt het bestuur erg klein: vier personen, 
die alle vier ook andere werkzaamheden hebben. Hierbij doe ik dus nogmaals een 
dringende oproep aan alle verenigingsleden: meldt u aan voor het bestuur. Op dit 
moment hebben we de grootste behoefte aan de lezingen- en excursiecoÃ¶rdinator 
en iemand voor de PR, maar ook voor de andere functies zoeken wij nieuwe 
bestuursleden. Penningmeester Jacques Kijl heeft namelijk aangekondigd dat hij in 
2013 vertrekt. De termijn van de andere bestuursleden verstrijkt ook en het is 
natuurlijk beter als een nieuw bestuur enige tijd is ingewerkt. Dus: denk erover na en 
draag uw steentje bij aan het voortbestaan van onze vereniging, die het mogelijk 
maakt om op een veelzijdige manier van natuur te genieten!!  
Graag wil ik Diana van Putten danken voor het gevarieerde lezingenprogramma dat 
ze deze winter heeft gerealiseerd. Twee lezingen per maand en voor elk wat wils, 
een dergelijk programma is precies waar we naar streven. Jammer genoeg moest 
Diana om gezondheidsredenen stoppen. We hopen dat ze er veel baat bij heeft dat 
ze het nu rustiger aan doet. 
Overigens was 2011 in zijn geheel een afwisselend en productief jaar voor de KNNV 
Amsterdam. U leest het onder andere in het Jaarverslag van Lida den Ouden. 

Dit Blaadje versturen wij niet alleen per post maar ook digitaal aan de leden waarvan 
het e-mail adres ons bekend is. Het leuke aan het digitale Blaadje (een pdf van rond 
de 5 MB) is dat de fotoâ€ ™s in kleur zijn en dat u links kunt aanklikken. Voordelen 
zijn verder dat we hiermee substantieel kunnen bezuinigen, dat er minder papier 
wordt verbruikt en dat u dus minder afval heeft. U kunt altijd een pagina die u liever in 
handen wilt hebben afdrukken. Na deze proef met het per e-mail verzenden willen we 
u op de ledenvergadering voorleggen of u Blaadje voortaan per e-mail wilt ontvangen 
of per post. Mocht de ledenvergadering dit initiatief positief beoordelen dan komt er in 
Blaadje 2 een oproep om uw e-mail adres door te geven voor de ontvangst van 
Blaadje, dat overigens ook altijd op papier gedrukt zal blijven worden en verzonden 
aan leden die geen computer hebben. Tot slot wensen wij u veel plezier met dit 
eerste Blaadje van 2012. We zien u graag op zaterdag 10 maart op de Algemene 
Ledenvergadering!  
Namens het bestuur, Finette van der Heide, voorzitter 



REDACTIONEEL 
Op het moment van schrijven van dit stukje zit ik middenin de nationale 
wintervogelteldagen. Toevallig was ik de 21 en 22 januari niet in onze 
prachtigehoofdstad, maar was ik bij mijn neefje en nichtje in Deventer. Die kinderen 
wonen daar klein maar vernuftig in een woning op de Worp, een buurtschap aan de 
overkant, aan â€ œonzeâ€ • kant van de IJssel. Het water klotst er nog net niet over 
de dijk, maar de eiken in het park staan wel met de voeten in het water. Wij druk 
vogels tellen. â€ œJammer dat het dit weekend isâ€ • zeiden de 10-en 8jarige in koor 
en streepten drie koolmezen aan. â€ œHoezoâ€ •? Vraag ik. Nou omdat we hier 
vorige week een slechtvalk in de tuin hadden. Een slechtvalk?  
Ja, en ze lieten op hun Ipad een foto zien van een vrouwtje slechtvalk, zittend op een 
laag hek, die even daarvoor een vlok houtduiven had opgejaagd. Daarbij was een 
geÃ¯soleerd exemplaar tegen de voorpui van het huis van mijn broer te pletter 
gevlogen. Gebroken nek. Waarop de slechtvalk relaxed de duif tot zich had 
genomen. Tot zij genoopt werd op tot opvliegen. Ze nam wel mooi de buit mee 
Ik voorzie dan ook een heel ander beeld van de tuinvogels over pak hem beet 25 
jaar. Daar kan geen Bleker aan tornen. De meest voorkomende vogels van de 
tuinvogeltelling zijn dan naast de toch al oprukkende halsbandparkiet, de 
boomklever, klapekster (zie waarneming Geert Timmermans elders in dit nummer) 
en eerder genoemde slechtvalk. Vroeger wilde hier in Deventer nog wel eens een 
steenuiltje op de daken zitten te klagen. Maar anno 2037 zullen dat als het klimaat 
het in dâ€ ™r bol blijft houden eerder ruigpootuilen zijn. 
Niets is zeker. Daarom is het in deze barre tijden zo lekker wegdromen. Ik maak 
tussen mijn oren meer mee dan ooit tevoren. Dat heerlijke licht onthechtende gevoel 
wens ik u ook toe in 2012. Komt het toch nog allemaal goed met ons land, dat toch o 
zo in beweging is. 
Tobias Woldendorp 

JAARVERSLAG ledenadministratie 
In Blaadje 2011-4 stond al een kleine terugblik op het afgelopen jaar. 
Het resultaat nu is, dat het jaar begon met 359 leden en eindigde met 350 leden. 

De contributie was op 1 januari 2011 door 242 leden voldaan. In de loop van januari 
en februari kwam daar nog een aantal bij, maar bij de publicatie van Blaadje11-2 
moesten nog ongeveer 80 leden hun contributie voldoen. Vervolgens - een paar 
weken later - werden ongeveer 40 leden persoonlijk aangeschreven. 
In september werd het ledenaantal door de Landelijke vereniging gepeild voor de 
definitieve afdracht.  
Wij hadden toen 360 leden: 326 â€ œgewoneâ€ • leden, 1 landelijk erelid, 32 
huisgenootleden en 1 jeugdlid. Tegen die tijd werd een klein aantal leden geroyeerd 
wegens het uitblijven van de contributiebetaling. 
Paul van Deursen 

JAARVERSLAG bestuur 2011 KNNV, afdeling Amsterdam 
In het jaar 2011 heeft het bestuur zeven maal vergaderd en vooral een aantal 
lopende zaken afgehandeld.  
Het bestuur heeft zich ook dit jaar actief opgesteld in het beschermen van bedreigde 
natuur. Jan Timmer houdt zich nog bezig met het behoud van het terrein van de 
voormalige Muiderkruitfabriek als natuurgebied. Dit gebied heeft, mede door de 
strategische ligging aan de IJmeerdijk, een hoge natuurwaarde en vormt een 



belangrijke schakel in de ecologische verbindingszones rond het IJmeer. Het kort 
geding dat we samen met de Vogelwerkgroep Amsterdam en de Milieufederatie 
Noord-Holland hadden aangespannen tegen het verlenen van een kapvergunning 
voor het bos op het KNSF-terrein hebben we gewonnen. Hiermee zijn we er nog niet, 
er volgt in 2012 nog een bodemprocedure. 

Op de Vertegenwoordigende Vergadering(VV) en bij de Beleidsraad in het voor- en 
najaar van 2011 waren Finette van der Heide en/of Lida den Ouden als 
afgevaardigde aanwezig.  

Op 12 maart was de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarbij Nico Schonewille 
en Stijntje Hallink aftraden als bestuurslid. Nico Schonewille werd tijdens deze 
vergadering verkozen tot erelid van onze afdeling. In Jacques Kijl werd een opvolger 
gevonden voor Stijntje Hallink, Jacques heeft zich enkele maanden ingewerkt en 
werd tijdens een extra algemene ledenvergadering in oktober verkozen tot 
bestuurslid, met als taak penningmeester.  
Diana van Putten is in het najaar gestopt als bestuurslid in verband met 
gezondheidsproblemen.. 
Het bestuur bestaat nu uit 4 leden. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, met 
name een coÃ¶rdinator lezingen en excursies en een Public Relations man/vrouw. 
Hein Koningen werd voor drie jaar herkozen als lid van de kascommissie. 

De ledenadministratie werd verzorgd door Paul van Deursen, aan het eind van dit 
jaar had onze afdeling 350 leden.  
Paul maakt ook regelmatig een digitale Nieuwsbrief, deze wordt nu naar ongeveer 
170 leden gemaild. Deze nieuwsbrief kan goed up-to-date worden gehouden en 
wordt opgevrolijkt door 
leuke kleurenfotoâ€ ™s. Wij hopen dat in de toekomst ook ons Blaadje meer digitaal 
kan worden verzonden, ook uit kostenoogpunt is dit aantrekkelijk. 

Diana, ten dele mede met de excursie- en lezingencommissie, heeft weer voor een 
uitgebreid programma gezorgd, inclusief twee busexcursies. Diana hartelijk dank 
hiervoor. 
Ook alle excursieleiders, Ria Simon, Peter Heijtel, Nora van der Meijden, Hans 
Schut, Hein Koningen, Geert Timmermans, Jan Simons en alle anderen, hartelijk 
dank voor jullie inzet.  

Op 16 september hebben we weer een Einde-zomer-borrel gehouden voor onze 
vrijwilligers, zoals lezingengevers, excursieleiders, werkgroepleiders. De bijeenkomst 
werd goed bezocht, was erg gezellig en zorgde voor een intensivering van de 
onderlinge contacten. 

Het aantal werkgroepen is nu vier. De Spinnen- en de Slakkenwerkgroep zijn 
opgeheven wegens te weinig leden. Ook de Studiegroep Vogels, die in 2010 
enthousiast van start ging is weer gestopt wegens het ontbreken van een 
coÃ¶rdinator en mede omdat er weinig deelnemers waren. De werkgroep Vissen, 
AmfibieÃ«n en Reptielen, Planten, Paddestoelen en Insecten lopen goed. 
Alle werkgroepleiders, Badda Beijne-Nierop, Peter Wetzels, Christiane Baethcke en 
Geert Timmermans, hartelijk dank voor jullie inzet.  
 



Blaadje was weer zeer lezenswaardig. We hopen dat alle inzenders van kopij dit met 
hetzelfde enthousiasme blijven doen en roepen iedereen op zijn natuurervaringen in 
te zenden.  
De redactieleden Tobias Woldendorp en Rob van Dijk worden hartelijk bedankt voor 
het elke keer vervaardigen van Blaadje.. 
De website werd regelmatig geactualiseerd door Geert Timmermans 

Op 29 mei stonden we met een kraam in het Vondelpark op de dag van het park, er 
waren veel belangstellenden en mogelijk hebben we ook enkele nieuwe leden 
geworven.. 
. 
Van diverse leden kregen we ook dit jaar natuurboeken, voor onze bibliotheek op De 
Nieuwe Ooster of voor de 2e-handsboekenverkoop. Bij de verkoop, meestal na een 
lezing, zijn al weer veel boeken verkocht. Onze dank aan alle boekengevers.  
Finette van der Heide en Chris van Hagen hebben elk een microscoop in bruikleen 
afgestaan voor de werkgroepen. Beiden hartelijk dank. .  
 
Er is, voor de dertiende keer, een algemene inventarisatiedag geweest, in juni, 
georganiseerd door Geert Timmermans. Dit keer werd het terrein van de Die-
mervijfhoek bezocht. Een uitgebreid verslag met alle waarnemingen staat op de 
website. 
Het Amsterdams Natuur Net (ANN) heeft nu ongeveer 75 deelnemers. Deze e-
mailservice waar iedereen iets kan melden over de natuur in en rond Amsterdam 
werd in 2009 opgezet door Jan Timmer. Wie wil deelnemen kan zich aanmelden bij 
Jan (het adres van Jan staat voorin Blaadje). 

Tot slot bedanken we Gedenkpark De Nieuwe Ooster voor de geboden gastvrijheid.  
Namens het bestuur, Lida den Ouden 

JAARVERSLAG 2011 werkgroep Vissen, AmfibieÃ«n en Reptielen 
De werkgroep bestond uit 14 personen en de activiteiten in 2011 waren vooral 
gericht op het verzamelen van gegevens voor de Visatlas van de provincie Noord-
Holland. 
In 2011 zijn door de werkgroep vijf daginventarisaties georganiseerd cq bijgewoond. 
De daginventarisatie waren in Waterland, Marken, Naardermeent, Diemer Vijfhoek 
en Egelshoek/Tienhovensch kanaal. Daarnaast zijn er verschillende nachtexcursies 
georganiseerd waar met behulp van het licht (voor de kenners > 800 lumen) van 
zaklampen vooral is gezocht naar grote modderkruiper (niet gevonden) en 
rivierdonderpad (veel gezien). Nachtexcursies zijn georganiseerd naar de Vecht, 
Tienhovensch kanaal, De Diemen, Amstel, Flevopark, Gaasperplas, Sloterplas en 
het Westelijk Havengebied. Van de nachtinventarisatie van De Diemen is door AT5 
en dagblad Trouw een verslag gemaakt 
(zie:http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2970687/2011/10/17/Ri
vierdonderpadlaat-zich-alleen-vangen-in-een-bundel-van-licht.dhtml). 
Ook dit jaar is er weer samengewerkt met het RAVON (Reptielen AmfibieÃ«n Vissen 
Onderzoek Nederland) en Landschap Noord-Holland. Op de locaties De Diemen, 
Waterland, Vecht, Tienhovensch kanaal en Amstel zijn beschermde soorten als 
kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad gevangen. Bijzondere soorten 
als kroeskarper (Flevopark), paling (verschillende plekken) en vetje (Waterland, 
Gaasperplas) werden ook bemonsterd. In het Westelijk Havengebied werden bij de 



nachtexcursies o.a. zeebaars, paling en dikkopje gezien. Opmerkelijk is de snelle 
verovering van de zwartbekgrondel (exoot) in het Amsterdamse water. Deze grondel 
werd vooral gezien in het water van het Westelijk Havengebied maar ook in het 
IJsselmeer, Amsterdam Rijnkanaal, Vecht en Amstel. De baars is het meest gezien 
zowel in aantal en aanwezig op elke locatie. Alle inventarisatie gegevens van 2011 
zijn via Telmee.nl doorgegeven. 
Voor 2012 zal er nog een eindsprint worden georganiseerd om zoveel mogelijk water 
in Groot-Amsterdam te inventariseren. De verschijning van de Atlas van de Noord-
Hollandse Vissen staat gepland voor eind 2012.  
Als er nog tijd overblijft is het voornemen om een excursie te organiseren naar de 
vindplaatsen van boomkikkers in het Hollandse duingebied. 
Geert Timmermans 

JAARVERSLAG Plantenwerkgroep KNNV-Amsterdam 2011 
De plantenwerkgroep hield zijn avonden op de dinsdagen van de even weken met 
uitzondering van de eerste 8 en laatste 4 weken van het jaar. De opkomst was 
tussen 5 en 12 personen. 

De meeste avonden bekeken we de meegenomen planten uit de omgeving van 
Amsterdam. Een enkel keer werd materiaal van verder weg meegenomen: de 
Gelderse Poort en Terschelling. 

Vroeg in het jaar is de werkgroep bezig geweest met het determineren van takken. In 
het voorjaar en in de voorzomer is op een aantal avonden in de omgeving van De 
Nieuwe Ooster een hok geÃ¯nventariseerd. 

In de herfst is ook ruim aandacht besteedt aan paddenstoelen, afkomstig uit de 
omgeving van Amsterdam maar ook uit het duingebied. 

Op Ã©Ã©n avond is een presentatie gegeven over de botanische tuin in Berlijn de 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem. 
Peter Wetzels 

UITNODIGING algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de afdeling Amsterdam uit voor de algemene 
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op ZATERDAG 10 MAART 2012, 
AANVANG OM 19.30 UUR, zaal open vanaf 19.00 uur 
Adres: kantine van Gedenkpark De Nieuwe Ooster (DNO), Kruislaan 126 (ingang 
vlak bij de Middenweg) tegenover het Robert Kochplantsoen.  
Na 21.00uur kan men gratis parkeren. De locatie is goed bereikbaar met tram 9 en 
bus 40 vanaf het Amstelstation en bus 41 vanaf het Muiderpoortstation. Wilt u tussen 
19.00 en 19.25 uur arriveren? Om 19.25 wordt het hek gesloten.  
Koffie en thee zijn gratis. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2011 (gepubliceerd in 
Blaadje 2011/2). 
4. Bespreking diverse jaarverslagen over 2011 (gepubliceerd in Blaadje 2012-1) 



5. Resultatenrekening 2011 en de begroting over 2012 (gepubliceerd in Blaadje 
2012-1), verslag van de kascommissie over 2011: de kascommissie brengt tijdens de 
vergadering verslag uit. 
6. Verkiezing kascommissie. 
Toelichting: in 2011 bestond de kascommissie uit 3 leden. Hein Koningen, Wim 
Nierop en Wendy Bach Kolling. Wendy is statutair aftredend per 12-03-2011. Wendy 
stelt zich niet herkiesbaar. 
7. Verkiezing van het bestuur.  
Toelichting: dit jaar treden Lida den Ouden en Jacques Kijl statutair af als bestuurslid. 
Lida stelt zich herkiesbaar, maar waarschijnlijk niet voor de volle vier jaar. Haar 
verkiezing kan overigens alleen bij bijzonder besluit worden verlengd (artikel 9-2 van 
de statuten). Jacques is tussentijds Stijntje Hallink opgevolgd en treedt statutair af 
aan het einde van Stijntjeâ€ ™s periode, dus 12-3-2012. Jacques stelt zich 
herkiesbaar, maar heeft ook aangegeven per 1-1-2013 zijn lidmaatschap van de 
KNNV-Amsterdam en dus ook zijn bestuursfunctie te willen beÃ«indigen. 
Er zijn en er komen dus diverse vacatures in het bestuur. 

8. Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangende afgevaardigde voor 
de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV van voorjaar 2012. 
Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen 
als afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde. 
9.Verkiezing van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor de 
Beleidsraad in het najaar van 2012 en het voorjaar van 2013.  
Toelichting: het bestuur verzoekt de vergadering Finette van der Heide te verkiezen 
als afgevaardigde en Lida den Ouden als plaatsvervangend afgevaardigde.  
10. Contributie en afdracht aan het Landelijk Bureau van de KNNV.  
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

U kunt tot een week voor de vergadering schriftelijk agendapunten toevoegen. 
Tijdens de vergadering kan dat ook, tenzij minstens een kwart van de 
stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.  

Na de vergadering en de pauze verzorgt Arend Wakker in het kader van â€ ˜ leden 
voor ledenâ€ ™ een lezing over de â€ œEvolutie van bloemenâ€ •.  
Namens het bestuur, Lida den Ouden, secretaris 

VAN DE LEDENADMINISTRATIE 
Zoals in het verslag van het vorige Blaadje werd geschreven, zullen in de toekomst 
de nieuwe leden per kwartaal worden voorgesteld. 
Het laatste kwartaal van 2011 werd de vereniging versterkt met het lidmaatschap 
van: 
Herbert Minter 
Ellen Mookhoek 
Dhr. A de Waal 
Dhr. E. Mellema 
Frieda. M. Quist 
Wij heten onze nieuwe leden nogmaals van harte welkom. 
Destijds is afgesproken, dat de ledenlijst in te zien is tijdens de bijeenkomsten op de 
Nieuwe Ooster. De ledenlijst is per 1 januari 2012 bijgewerkt. 



De contributiebetaling 
Het contributiebedrag voor dit jaar blijft â‚ ¬ 32,50 en voor huisgenootleden 
â‚ ¬12,50 
Om kosten te besparen wordt geen acceptgiro meegestuurd en wordt iedereen 
verzocht de contributie liefst vÃ³Ã³r 1 januari over te maken onder vermelding van het 
lidmaatschapsnummer en â€ œcontributie 2012â€ • d.m.v. een eigen 
overschrijvingsformulier of via telebankieren op:  
Girorekening KNNV-Amsterdam: 3506096. De leden die telebankieren, kunnen op 
eenvoudige wijze hun contributie periodiek laten afschrijven, zodat vergeten wordt 
vermeden. 
Bij deze graag extra aandacht voor het betalen voor/door huisgenootleden. 

De acceptgiro â€ “  om kostenbesparende redenen achterwege gelaten â€ “  blijkt 
voor een groot aantal leden een onmisbare geheugensteun te zijn. Op veler verzoek 
is daarom bij Blaadje 1 is een aparte losse rekening gevoegd ter herinnering aan de 
contributiebetaling 2012. 
Op het moment van het schrijven van dit bericht is onze rekening echter om 
technische redenen niet te consulteren. Indien dat bij het versturen van Blaadje 
2012-1 nog het geval is, kunnen we terugvallen op de stand van zaken eind 
december 2011. Omdat toen pas 114 leden de contributie hadden voldaan (veel 
minder dan vorig jaar), betekent de verzending van een aparte rekening aardig wat 
werk. 
Een vrolijk bericht tot besluit. 
Deze voorhoede van 114 leden hebben wel gezorgd voor een extra bijdrage van in 
totaal ruim â‚ ¬ 400,--. Leden, hartelijk dank! Er wordt al gefluisterd over de aanschaf 
van een nieuwe laptop voor de beamer, zodat de problemen bij vorige lezingen tot 
het verleden gaan behoren. En, wie weet, doet een goed voorbeeld goed volgen! 

Er is nieuwe wetgeving inzake lidmaatschappen. In het volgende Blaadje volgen 
daarover nadere mededelingen. 
De lidmaatschapkaart 20112 is afgedrukt achterop het voorblad. Gaarne invullen en 
uitknippen (eventueel te plastificeren met een stukje doorzichtig plakplastic). 
Paul van Deursen 

DE NIEUWSBRIEF 
Een herhaald verzoek om wijzigingen m.b.t. emailadressen zowel aan de secretaris 
als aan de ledenadministratie door te geven.  
Bijna bij iedere verzending komen ongeveer 5 brieven terug met de mededeling, dat 
de betreffende mailbox vol is. Dus af en toe eens de mailbox uitstoffen. 
Bijdragen blijven natuurlijk van harte welkom. Verslagen van excursies, lezingen, 
eigen waarnemingen, opvallende berichten in de media etc. etc. Het is voor de 
Nieuwsbrief gemakkelijk en kostenloos om fotoâ€ ™s te plaatsen, dus aarzel niet! 
Paul van Deursen 

WAARNEMING 
Op 3 januari zag ik in de in de Diemer Vijfhoek een klapekster.  
Geert Timmermans 
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