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KORT VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 3 MEI 1986
Op zaterdag 3 mei j.l. kwamen bijna honderd leden bijeen in de
aula van de Wolfert van Borselen Scholengemeenschap aan de
Bentincklaan te Rotterdam voor de jaarlijkse Algemen'e Ledenvergadering.
In zijn openingswoord heet de voorzitter alle aanwezigen welkom
in het bijzonder onze ereleden mevrouw Smael :n de heer Ramack
alsmede het lid van verdienste de heer Van ZWleten. Verder
kan hij opnieuw melden, dat het afgelopen jaar voor onze vereniging zeer succesvol is geweest; wij stevenen af op het
magische aantal van 3.000 leden, waarvoor een speciaal.~oord
van dank aan de actieve promotiemedewerkers zeker op zlJn
plaats is.
De notulen van de ledenvergadering van 27 april 1985 worden
goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen van
de speciale ledenvergadering d.d. 8 november 1985 maakt mevrouw
Koutstaal enige opmerkingen, die in de notulen van deze vergadering als aanvulling zullen worden verwerkt.
De secretaris-penningmeester maakt melding van een wijziging in
het financiële overzicht van 1985 ter hoogte van f 30,77, zijnde
niet vermelde, maar wel ontvangen rente.
Verder beantwoordt hij vragen met betrekking tot de ledenadministratie, die nu in eigen beheer is na jarenlang door de
Diergaarde te zijn verzorgd.
De heer Lemaire meldt namens de kascommissie dat er bij de controle van de financiële stukken een aantal vragen is gerez:n.
Hij stelt dat zolang geen antwoord op deze vr~ge~ gegeven lS,
geen decharge verleend kan worden. De kascommlssle en de penningmeester zullen hieromtrent nog nader overleg p:egen: Het
resultaat van dit overleg zal gepubliceerd worden ln Vrlendennieuws. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Aarse
(voorzitter), Hofstede en Wit jens. Mevrouw Van Heyst ·is reserve.
Zowel de voorjaarsreis naar Emmen als de najaarsexcursie ~aar
Antwerpen waren geslaagde uitstapjes. Als doel voor de naJaa:sexcursie van dit jaar wordt Rhenen gekozen. De meerdaagse relS
naar Berlijn is definitief vastgesteld op 20 tot en met 24 ..
augustus 1986. Alle geïnteresseerden ontvangen op korte termlJn
nadere informatie.
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Onze eigen kiosk in de Diergaarde wordt zoveel mogelijk tijdens
de weekends door de promotiemedewerkers bemand. Op 9 en 10 mei
wordt deelgenomen aan de Hoogstraat-braderie en voor het najaar
staat de Femina op het programma.
De volgens rooster aftredende bestuursleden mevrouw C.Berger en
de heer B.Swaep worden door de vergadering herkozen.
Het bestuursvoorstel om de minimum-contributie voor 1987 te
handhaven op f 25,- wordt door de vergadering aanvaard.
Aan ons geschenk, de nieuwe stal van Ramon, wordt nog altijd
gewerkt. De heer Ramack en mevrouw Groenhorst hebben zitting in
de bouwcommissie voor dit project en laatstgenoemde geeft nog
enkele details ten aanzien van de voortgang van de bouw, die
overigens door allerlei oorzaken nogal vertraagd is.
Over twee jaar vieren wij het 25-jarig bestaan van onze Vereniging en het bestuur wil dit graag doen door de overhandiging
van een groots cadeau aan Diergaarde Blijdorp. Uitgangspunt
hierbij blijft onverminderd de verbetering van de huisvesting
van de dieren. Na overleg met de Diergaarde zullen de plannen
in Vriendennieuws bekend worden gemaakt.
Na enige discussie over diverse kleinere punten wordt het nieuwe
Huishoudelijk Reglement door de aanwezigen goedgekeurd.
Tijdens de rondvraag vraagt mevrouw Bontenbal naar de stand van
zaken met betrekking tot het verzoek om de heer Van Daal te
benoemen tot erelid. De voorzitter deelt hierop mede, dat het
bestuur waardering heeft voor hetgeen door de heer Van Daal
gedurende een reeks van jaren voor onze vereniging is gedaan
Er hebben echter ook voorvallen plaatsgevonden, die de goede
naam van de vereniging afbreuk hebben gedaan. Op grond hiervan
heeft het bestuur gemeend het verzoek niet te moeten honoreren.
De heer Van Vuuren complimenteert het bestuur met de nieuwe vorm
van Vriendennieuws en oppert het idee om via het T.V.-programma
"Sprekershoek" te trachten publiciteit voor de vereniging te
krijgen. Het bestuur zal nagaan of dit te verwezenlijken valt.
Nadat de voorzitter alle leden heeft bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng sluit hij de vergadering en geeft vervolgens
hèt woord aan de heer Heuthorst, die als directeur van het dierenopvangcentrum te Rotterdam een lezing met dia's verzorgt.
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ZOO-EXCURSIE NAAR TIERPARK DORTMUND

door D.van Herwijnen

Op zaterdag 26 april j.l. vond de jaarlijkse excursie naar een
buitenlandse dierentuin plaats. "Buitenlandse" moet hier,
noodgedwongen door de factor reistijd, bijna altijd als "WestDuitse" worden opgevat. Gezien het aantal zeer fraaie en gerenomeerde Duitse Zoos dat tegen de Nederlandse grens " aange I eun d"
ligt (Duisburg, Köln,Wuppertal,Krefeld), levert deze beperking
niet het minste bezwaar op.
Aan het rijtje mooie Duitse tuinen van hoog niveau moet, zo zal
menige excursieganger beamen, zeker het Tierpark Dortmund toegevoegd worden. Een betrekkelijk jonge Zoo met een gespecialiseerde en met grote zorg omringde collectie interessante dieren
(o.a. grote miereneters, tapirs ,manenwolven, Berber-leeuwen en
verscheidene zeldzame Europese hoender-soorten).

manenwolven,tapirs en grote miereneters, maar ook capybara's
en hyacinth-ara's. Deze dieren zijn gehuisvest in fraaie,ruime
verblijven geordend volgens het geo-principe, d.w.z. het Zuidamerikaanse continent is als zodanig terug te vinden en vormt
een eenheid binnen het park.

De mooie collectie Europese dieren, met name de hoenders (in
hun ruime kooien) heeft bij velen indruk gemaakt. Bij de
katten-collectie zijn Chinese en Amur-panters (sinds kort ook
in Blijdorp !), nevelpanters en Sumatraanse tijgers het vermelden waard.
De directie heeft ook nog wensen: men zou graag olifanten
hebben. Een zeer modern en volgens revolutionaire inzichten
te bouwen giraffenhuis - een soort super broeikas - zal het
nieuwste verblijf zijn in Dortmund.
Tevreden vertrokken de Vrienden om 17.00 uur uit Dortmund. Na
een eet-stop in Arnhem werd de thuisreis naar Rotterdam voortgezet.
Rest nog een woord van dank aan de deelnemende EHBO-er en de
actief verkopende leden van het promotie-team.

Een honderd-tal geïnteresseerde Vrienden en introducee's vertrok
om 7.30 u. uit Rotterdam om na een koffiestop in Sevenum, rond
half 1 voor de ingang van een bijna verlaten Tierpark aan te
komen. Traditiegetrouw immers liet het weer zeer te wensen
over. Zonovergoten foto's in de gids van het Tierpark laten
zien hoe mooi het juist in deze weelderig beplante dierentuin
is bij mooi weer!
De groep werd hartelijk begroet door de onder-directeur Dr.
H.Lücker en de inspecteur levende have. In de dierentuin-school
ver van de stromende regen,gaf de heer Lücker een korte uiteenzetting over de historie, de opzet en de bedoelingen van
"Dortmund". In twee groepen werden de Vrienden door de tuin geleid. De rondleiding voerde de groepen o.a. langs de zeer
welkome, enige 3 "droge" gebouwen: quarantainestation annex
fok-centrum, originele streekboerderij en roofdierenhuis.

De kiosk in Blijdorp draait op volle toeren en doet uitstekende
zaken. De in het maart-nummer van Vriendennieuws aangekondigde
nieuwe artikelen (ballpoints, opleggers, vrachtauto's en safariwagens zijn inmiddels inderdaad gearriveerd en volop leverbaar evenals uiteraard de andere, u al vertrouwde verenigingsartikelen als stickers, T.shirts,lepeltjes, kaarten enz.

Het buitengewoon verzorgde en propere quarantainegebouw mag als
kenmerkend voor het Tierpark Dortmund worden beschouwd. Voor
velen zal de onverwachte confrontatie met een loslopende, tamme
jonge manenwolf in het quarantaine-gebouw een aparte belevenis
zijn geweest. Het in Dortmund frequent gebruikte pantserglas
als scheiding tussen roofkatten en bezoekers leidt in het
(reukloze !) roofdierengebouw tot een heel bijzondere "oog-inoog"-ontmoeting met b.v. een Berberleeuw-man.

Een bezoekje brengen aan de Vriendenkiosk is vanaf heden voor
u extra aantrekkelijk, want het bestuur heeft besloten om alle
leden op vertoon van hun lidmaatschapskaart voor het lopende
jaar bij aankoop van artikelen uit onze kiosk 10 % korting
te verlenen! Hiermee is het lidmaatschap van de Vereniging
Vrienden van Blijdorp nog aantrekkelijker geworden en met de
hulp van de aanmeldingskaart achterin deze Vriendennieuws verwachten we weer vele nieuwe aanmeldingen.

Uit het vele mooie en exotische uit de Dortmunder collectie
moet natuurlijk de verzameling Zuid-amerikaanse dieren genoemd
worden, een specialiteit van deze tuin: de reeds genoemde

Op 30 augustus a.S. is ons promotieteam aanwezig in Oud Beijerland; voor data van andere braderieën in of rondom Rotterdam
houdt het promotieteam zich gaarne aanbevolen.
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NIEUWS VAN HET PROMOTIETEAM
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VIJFDAAGSE DIERENTUINREIS NAAR BERLIJN
De Vereniging Vrienden van Blijdorp organiseert in samenwerking met Broere Reizen b.v. van woensdag 20 tot en met zondag
24 augustus 1986 een vijfdaagse dierentuinreis naar Berlijn.
Het programma voor deze reis is als volgt:
woensdag 20 augustus vertrekken we om 8.00 uur uit Rotterdam
en arriveren tegen de avond in ons hotel
in West-Berlijn.
donderdag 21 augustus brengt de bus ons van het hotel naar de
beroemde Zoo van (West-) Berlijn waar we
de hele dag nodig hebben om de grootste
collectie levende dieren ter wereld goed
te kunnen bekijken.
vrijdag 22 augustus bent u vrij om Berlijn op eigen gelegenheid te ontdekken. 's Avonds maken we
per bus een avondtour door de stad.
zaterdag 23 augustus gaan we met de bus via Checkpoint Charley
naar het oostelijk stadsdeel voor een
bezoek aan de andere grote dierentuin die
de stad rijk is. Aan het eind van de middag keren we terug naar ons hotel in
west-Berlijn.
zondag 24 augustus reizen we van Berlijn terug naar Rotterdam.

I

.I
I

Deze reis wordt verzorgd per luxe touringcar, voorzien van
bar/toilet.
Verzorging vindt plaats op basis van halfpension, vanaf het
diner op de eerste dag tot en met het ontbijt op de laatste
dag. We verblijven in een goed driesterren hotel in West-Berlijn in tweepersoons kamers met bad/douche/toilet.
De reissom bedraagt f 425,- per persoon. Bij dit bedrag z~Jn
inbegrepen de visumkosten voor de D.D.R. en Oost-berlijn,
de toegang tot de beide Berlijnse dierentuinen en een
4-gangen-afscheidsdiner in Nederland.
Niet bij de reissom inbegrepen zijn lunches en uitgaven van
persoonlijke aard.
Voor deze reis dient u te beschikken over een geldig paspoort
dat dus niet verlopen mag zijn.
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~euzenpanda in de dierentuin van West-Berlijn, waar men enkele
Jaren ge~eden een paartje van deze zeldzame , dieren ontving
als stat~egeschenk van de Volksrepubliek China.
Inmiddels is het vrouwtje in Berlijn gestorven· het mannetje
is echter nog in Berlijn te bewonderen.
'
Zie ook het artikel op pagina 18.
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Zoals verme ld in Vriend ennieu ws van maart 1986 hebben
al diegenen , die in het verled en van hun belan gstell ing voor
meerdaagse reizen blijk hebben gegev en, een afzon derlij ke
convo catie voor de Berli jn-rei s ontvan gen. ,
.
Na verwe rking van alle daaru it voqrtvloeie~de aanme ld1.nge
n
b liJ·kt er nu nog plaats te zijn voor een t1.ent al andere
geïnte ressee rden, die zich schri ftelij k k unnen aanme lden bij':
A.Noo rderme er, Roemer Vissc herstr aat 118 ,3132 EV Vlaard
ingen
Telefo on 010 - 434774 6
In verban d met het aanvra gen van de b enodig de visa is het van
groot belang dat u per deelne mer verme ldt:
naam, zoals deze in het paspo ort verme ld staat;
paspoo rtnumm er;
geboo rtedat um;
geboo rtepla ats;
datum , tot wanne er het paspo ort geldig is.
Tege lijker tijd met uw aanme lding verzoe ken wij u een
aanbe taling op de versch uldigd e reisso m te voldoe n van f 100,per
deelne mer door overs chrijv ing naar girore kenin g numme
r 207~059
ten name van Veren iging Vriend en van Blijdo rp, A~d.
,Excurs~:,,,
Korte dreef 48 te Rotter dam onder verme lding van Re1.s
B:rl1. J n •
Alle deelne mers ontvan gen zo spoed ig mogel ijk nader
ber1.c ht
over de reis en de betali ng van het restan tbedra g van
de verschuld igde reisso m.
Door midde l van deze reis wordt u in staat gestel d twee.~
an de
belan grijks te dieren tuinen van de wereld (en een door
z1.Jn
eschie denis heel intere ssant e stad) te leren kenne n.
Zowel
~erliner Zoo (West -Berli jn) als het Tierp a:k Friedrichsf:~de de
(Oost -Berli jn) hebbe n zo veel bijzon dere d1.eren en ver~l1
.J~en
aan hun bezoe kers te bieden dat een opsom ming daarva
n 1.n d1.t
verban d zinloo s is. Zeker is wel, dat de bezoek en aan
de t~:e
Berlij nse dieren tuinen voor alle deelne mers een onv:rg
ete~~Jke
belev enis zal zijn, waaro ver de thuis blijve rs te zijner
t1.Jd
via Vriend ennieu ws uitera ard uitvo erig op de hoogte
zullen
worde n geste ld.

NIEUWS UIT BLIJDORP

In deze tijd van het jaar worde n de meest e dieren gebore
n en een
rondw andeli ng door Blijdo rp vormt daarvo or het bewij
s.
Op de Afrika -wei dartel en een zebra- veulen en een jonge
eland antiloop. De banten gs hebben een mooi kalfje en de witnek
kraanv ogels
die dezelf de wei delen met de banten gs hebben opnieu
w twee kuike ns.
De kraanv ogels doen het toch goed, want ook de Mant
sjoeri jse kraan vogel s hebben kuike ns, terwi jl het paart je juffer krane
n, dat
Blijdo rp vorig jaar overna m van Dieren park Wasse naar
zorgde voor
het allere erste juffer kraan tje dat in Rotter dam ter
wereld kwam.
Het giraff enper k telt behalv e een jonge giraff e nog
twee jonge
bonteb okken en in het Henri Marti nhuis is een jonge
withan dgibbo n
te bewon deren, evena ls de eerste in Rotter dan grootg
ebrac hte vari.
Een heel bijzon der resul taat werd geboe kt in het nacht
dieren huis,
waar vorig jaar het eerste jong werd gebore n en grootg
ebrac ht bij
de kortsn uitbui delda ssen,w aar dit jaar drie broer tjes
en/of zusjes bijkwa men. Waar schijn lijk zijn dit de allere erste
buide ldasse n
die ooit buiten Austr alië zijn gebore n!
Op de beide rotsen in Blijdo rp klaute ren vele jonge
thars en mantelbav ianen , en in het mensa pengeb ouw is gorill amoed
er Xara met
haar laatst e jong de grote trekp leiste r.
In de opfok ruimte van de vogel afdeli ng zitten jonge
stroh alsibisse n en een jonge ooiev aar, die met de hand worde
n grootg ebrach t en in de aangre nzend e reptie lenop fokru imte zitten
tienta llen dit jaar uit het ei gekomen schild padje s, slang etjes
en hagedisjes . Vele eieren liggen er nog in de broedm achine
s waaro nder
een legse l eieren van de neush oornle guane n. Met spann
ing wordt
ook uitgek eken naar het kiwi- ei; omstre eks het tijdst
ip dat u dit
leest zou duide lijk moeten worde n of er voor het eerst
een kiwi
buiten Austr alië en Nieuw Zeelan d wordt gebore n!
Verde r zorgde n de Califo rnisch e zeelee uwen tradit iegetr
ouw voor
een jong, terwi jl ook de guana co's, bizon s, manen wolven
en
Austr alisch e griele n jongen hebbe n.
Nieuw komers in Blijdo rp zijn enkele schitt erend e Rode
rotsha nen en
een stelle tje Pinon keizer duive n, die u in de tropen
kas kunt
~ bewonderen. De haaien kregen gezels chap van een remora
of zuigv is
: en de beroem de katten collec tie werd aange vuld met een
paart je
zeldza me Amur- panter s, gebore n in de dieren tuin van
Mulho use.
Tot de betreu rensw aardig e verlie zen behoo rde de schitt
erend e
manne tjeslee uw Chris , die op fraaie wijze stond afgeb
eeld op de
voorz ijde van de laatst e Blijdo rp-gid s.
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EXCURSIE NAAR OUWEHANDS DIERENPARK
De najaarsexcursie van onze vereniging gaat dit jaar naar
Ouwehands Dierenpark in Rhenen en wel op zaterdag 27 september 1986.
We vertrekken op 27 september a.s. om 9.00 uur vanaf de Conradstraat bij het Centraal Station te Rotterdam. In Rhenen zullen
rondleiders beschikbaar zijn om u voorzien van deskundig
commentaar door het park te leiden.
In het dierenpark zal géén gezamenlijke lunch worden georganiseerd. Eenieder is dus vrij om zelf een lunchpakket van huis
mee te nemen dan wel op eigen gelegenheid een lunch in het
dierenpark te gebruiken.
We vertrekken om 17.00 uur uit Rhenen en zullen dan tussen
18.00 en 18.30 uur weer terug zijn in Rotterdam.

gezeten en er is heel wat te zien daar op de Grebbeberg!
Een compact, modern aquarium geeft toegang tot een reusachtige
vrije-vlucht volière. Het vernieuwde reptielengebouw heeft al
heel wat opmerkelijke fokresultaten opgeleverd en sinds dit
voorjaar beschikt Rhenen nu ook over een modern mensapenhuis,
waar orang oetans en chimpansees in een tropische entourage
gehouden worden, naar het voorbeeld van de Zoo in Krefeld.
De dierenverzameling van Ouwehands Dierenpark geeft een goed
overzicht van het dierenrijk; zeldzame of in dierentuinen zelde
gehouden diersoorten zult u er niet of nauwelijks aantreffen.
Het accent ligt er op een representatieve collectie dieren,
aangevuld met recreatieve elementen als een dolfijnenshow,
monorail, speeltuin, een groot openluchtzwembad, etc.
Het geheel is dusdanig opgezet, dat zowel de vertier zoekende
recreant als de serieuze dierentuinkenner een plezierige dag
in Rhenen kunnen doorbrengen.

Voor onze leden bedragen de excursiekosten f 27,50 per persoon.
Introducees betalen f 32,50. Hierbij zijn inbegrepen de busreis Rotterdam-Rhenen v.v., de fooi voor de buschauffeur, een
kopje koffie bij aankomst in Rhenen en de toegang tot het
dierenpark.
Indien u wilt deelnemen aan deze excursie dient u het verschuldigde bedrag over te maken naar girorekening nummer
2071059 ten name van Vereniging Vrienden van Blijdorp, Afd.
Excursie, Kortedreef 48 te Rotterdam onder vermelding van
"Reis Rhenen". De giro-overschrijvingen dienen uiterlijk op
13 september 1986 te zijn ontvangen.
Uw giro-overschrijving is uw bewijs van deelname aan de excursie
U ontvangt dus geen nader bericht.
Door de zeer scherpe prijscalculatie voor deze excursie is het
helaas niet mogelijk het verschuldigde excursiebedrag te restitueren voor aanmeldingen die later dan 24 september a.s. zijn
ontvangen.
Mocht het in verband met de beschikbare plaatsen in de bussen
noodzakelijk blijken, dan zullen de aanmeldingen in volgorde
van ontvangst worden behandeld. Indien u zich dus wilt verzekeren van deelname aan deze reis is snelle overmaking van het
verschuldigde bedrag aan te bevelen.
Ouwehands Dierenpark heeft de laatste jaren bepaald niet stil
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LAAT DE DIEREN OOK
EENS LACHEN.

KOM NAAR OUWEHAND.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 3

Hieronder volgt de tekst van het Huishoudelijk Reglement,
zoals dit door de Algemene Ledenvergadering op 3 mei j.l.
werd goedgekeurd.

De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen.
Bij belet of ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter deze functie waar. Is laatstgenoemde niet beschikbaar,
dan wordt de leiding in overleg bepaald.

Definities
Artikel 4
Met inachtneming van het dienaangaande in de Statuten bepaalde,
wordt in dit reglement verstaan onder:
- bestuur

het volgens art. 8. lid 1 van de statuten
genoemde bestuur.

- gewone leden

leden volgens art. 4 lid 2 van de statuten.

- ereleden

zij die overeenkomstig de statuten als
zodanig zijn benoemd.

- leden van
verdienste

zij die overeenkomstig de statuten als
zodanig zijn benoemd.

"

De secretaris voert de correspondentie; de tweede secretaris
houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen bij.
De penningmeester houdt het ledenregister bij.
Artikel 5

Contributies
Artikel 1
Zij die op 1 maart hun contributie voor het lopende verenigingsjaar niet hebben voldaan, worden door de penningmeester
nogmaals schriftelijk verzocht voor betaling zorg te dragen.
De toezending van het periodiek uitgegeven verenigingsorgaan
zal geschorst worden tot betaling heeft plaatsgevonden. Niet
betalen heeft beëindiging van het lidmaatschap 3 weken na
aanmaning tot gevolg.

De penningmeester is belast met de inning van de contributie en
het beheer van de gelden van de vereniging. Hij stelt jaarlijks
een begroting op, die aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Bij belet of ontstentenis van de penningmeester wijst het bestuur
een der andere bestuursleden aan ter vervulling van de functie.
Bij aftreden draagt de penningmeester de bezittingen van de
vereniging en van de daarvan gevoerde administratie, voor zover
deze feitelijk onder zijn beheer zijn, binnen een maand na de
benoeming over aan de door het bestuur benoemde opvolger. Is die
op het moment van aftreden niet bekend, dan worden alle bescheidenaan de voorzitter overgedragen.
Artikel 6
De leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot en
recht van inzage in de boeken van de penningmeester.
Artikel 7

Taken van het bestuur
Artikel 2

De niet inmiddellijk benodigde kasmiddelen der veren1g1ng worden
op solide wijze - ter beoordeling van het bestuur - belegd:

De taken van het bestuur omvatten o.a.:

Verkiezing

A. Het algemene beleid;
B. Rekening en verantwoording over geldelijk beheer;
C. Het doen van mededelingen door middel van convocaties
en/of het verenigingsorgaan.

Artikel 8
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1. Het bestuur doet aan de leden uiterlijk 21 dagen voor de
Algemene Ledenvergadering waarin de verkiezing aan de orde is,
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schriftelijk een voordracht van nieuwe bestuursleden.
2. Gewone leden hebben ieder EEN stem overeenkomstig artikel 15
lid 1 van de statuten. Bij volmacht kan gestemd worden overeenkomstig artikel 15 lid 5 van de statuten.
3. Ter benoeming van het stembureau worden uit de ledenvergadering 2 leden aangewezen, aangevuld met 1 niet aftredend
bestuurslid.
Bestuursvergaderingen
Artikel 9
1. Bestuursvergaderingen worden minimaal zes maal per jaar
gehouden.
2. Stemmen bij volmacht is in de bestuursvergaderingen niet
toegestaan.

6. Van eventuele vergaderingen zendt de fungerend secretaris
binnen 5 dagen een exemplaar van de notulen ter kennisgeving
aan het bestuur.
Algemene bepalingen
Artikel 12
1. Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door een
Algemene Ledenvergadering en nadat de statuten notarieel
zijn vastgelegd.
2. De goedgekeurde tekst van dit reglement zal, ook na volgende
wijzigingen, in het eerstvolgende verenigingsorgaan worden
gepubliceerd. Nieuwe leden ontvangen de tekst met die van de
statuten bij hun lidmaatschapskaart

Kascommissie
Artikel 10
1. De leden hebben zitting voor drie jaar, nadat ze eventueel
een jaar plaatsvervangend lid zijn geweest. Elk ja~r treedt
een van de leden af. Als regel zal het plaatsvervangend lid
na 1 jaar tot lid benoemd worden.
2. ' Leden van deze commissie maken geen deel uit van het bestuur.
Promotieteam
Artikel 11
1. Ter instandhouding resp. uitbreiding van het ledental stelt
het bestuur een team van vrijwilligers in.
2. De leden van dit team mogen naar buiten toe informatie verstrekken, met dien verstande, dat zij de vereniging niet
kunnen verbinden of verplichten.
3. De leden zijn verantwoording schuldig aan het bestuur,welke
hen benoemt en eventueel royeert.
4. De leden mogen alleen op die plaatsen en tijden, als op het
rQO·s ter vastgesteld, namens de vereniging optreden, onverminderd het recht persoonlijk de vereniging een dienst te
bewijzen, op welk-e wijze ook.
5. De team-leden verklaren bij hun toetreding de vereniging
nimmer, ook na hun uittreden of royemen~, in diskrediet
te zullen br,engen.
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RAMON'S NIEUWE STAL
~et zal velen van u bij uw bezoeken aan Blijdorp al zijn op ge\rallen dàt de werkzaamheden aan de nieuwe stal voor Ramon nu
niet direct razendsnel verlopen. Waren het aanvankelijk de
barre weersomstandigheden die voor de nodige vertragingen
zorgden, vervolgens was de keuze van diverse bij de bouw te
gebruiken materialen de reden van nieuwe ve·rtragingen.
Al met al is de stal inmiddels toch zo ver gevorderd, dat Ramon
deze nu in gebruik heeft kunnen nemen en dus eindelijk verlost
is van zijn te krappe behuizing.
Dat wil echter nog niet zeggen dat ook alle werkzaamheden aan de
stal zijn afgesloten, waardoor, mede met het oog op de naderende
vacanties, besloten is om de officiële ingebruikneming uit te
stellen tot september van dit jaar.
Voor het e~hter zover is zult · u -a.1.s contribuant aan dit grote
geschenk -van onze vere-n fging aan Diergaarde Blijdorp op de
hoogte worden gesteld van alle in verband hiermede geplande
feestelijkheden.
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DIER IN 'T VIZIER : DE ZWARTVOETPINGUIN

foto's: G.Groshart

Tot de meest aantrekkelijke dierentuinvogels behoren zeker de
pinguins, die in het wild in zo'n 17 soorten diverse kusten op
het zuidelijk halfrond bewonen. De grootste soort is de Keizerpinguin en de kleinste soort is de Australische dwergpinguin.
Pinguins wekken vrijwel automatisch visioenen op van onafzienbare ijs- en sneeuwvlakten, maar in werkelijkheid zijn er maar
twee soorten die in dit ijzige milieu leven: de keizerpinguin
en de adeliepinguin, die beide het vasteland van de Zuidpool
bewonen. Alle overige soorten leven aan de kusten van gematigder klimaten, variërend van de toch wel onherbergzame kusten
van Vuurland tot de tropische kusten van de Galapagos-eilanden.
Een groot deel van hun tijd brengen pinguins in het water door
op zoek naar hun hoofdvoedsel: vis.
Afgezien van de universele vijand, de mens, zijn orca's en zeeluipaarden hun belangrijkste vijanden, maar pinguinkuikens
hebben ook heel wat te duchten van grotere zeevogels als skua's.
Voor het broeden maken sommige soorten gebruik van holen en
spleten, andere soorten maken een simpel nest, terwijl koningsen keizerpinguins hun enige ei bovenop de voeten uitbroeden!
De meeste soorten komen gelukkig nog in grote getalen voor,
maar als bewoners van kustgebieden zijn ze tegelijkertijd erg
kwetsbaar voor bijvoorbeeld olielozingen.

In dierentuinen iijn pinguins geen al te gemakkelijke kostgangers
Berucht zijn de grotere soorten die in de vrije natuur in een
vrijwel kiemvrije atmosfeer leven en op onze breedtegraden snel
sterven aan luchtwegaandoeningen. Toch slaagde men er bijvoorbeeld in Edinburgh in om een grote fokgroep konings- en ezelspinguins op te bouwen en later bouwden enkele dierentuinen
koelvitrines met gefilterde lucht voor hun pinguins.
Sinds enkele jaren is men in San Diego Seaworld (USA) op grote
schaal bezig met Keizers- en adeliepinguins, waarvoor een stukje
Antarctica is nagebouwd en waar beide soorten zich voortplanten.
Tot de minder moeilijke soorten behoort de Zwartvoetpinguin, waar
van Artis een beroemde fokkolonie bezit.
Blijdorp heeft nooit veel opgehad met pinguins; oudere bezoekers
herinneren zich wellicht de pinguin die vroeger in de tropenkas
los rondliep en later schafte Blijdorp nog eens (zonder succes)
een groepje Magelhaen-pinguins aan.
De enkele jaren geleden uit Artis verkregen zwartvoetpinguins
daarentegen beviel hun nieuw gebouwde verblijf voor de oude
Winkel van Sinckel zo goed, dat zij er vorig jaar voor de eerste
in Rotterdam geboren pinguin zorgden en dit jaar volgden uit
twee verschillende nesten twee jongen, zodat het er naar uit ziet
dat ook de pinguins nu in Rotterdam vaste grond onder de voeten
hebben gekregen.
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NIEUWS UIT ANDERE DIERENTUINEN

KASCOill1ISSIE VERLEENT ALSNOG DECHARGE
Zoals u in het verslag van de Algemene Ledenvergadering elders
in deze uitgave kunt lezen deelde de Kascommissie ter vergadering mede, dat een aantal vragen beantwoord diende te worden
alvorens decharge verleend kon worden.
Inmiddels is hierover nader overleg gepleegd met de penningmeester, waarbij ten genoegen van de kascommissie enige onduidelijkheden uit de weg werden geruimd en overgebleven vragen
afdoende zijn beantwoord.
Als gevolg hiervan heeft de kascommissie haar werkzaamheden met
betrekking tot het jaar 1985 beëindigd en het bestuur i.c. de
penningmeester alsnog decharge verleend voor het beleid.

De dierentuin in de Duitse stad NEURENBERG is een van de weinige
die de merkwaardige zeekoeien in de collectie heeft.Wij kennen
deze dieren natuurlijk uit Artis, en ook waren vroeger in de
Antwerpse Zoo zeekoeien te zien, maar buiten enkele dierentuinen
in Noord-Amerika en Japan behoren ze tot de grote zeldzaamheden
in gevangenschap. Nog zeldzamer zijn geboorten van zeekoeien
buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied. Afgezien van een
geboorte in Florida had Artis op 8 augustus 1977 de primeur;
op 27 juli 1981 werd het eerste zeekoe-jong (zeekalf? l) in Neu- )I
renberg geboren, een mannetje dat voorspoedig opgroeide.
Nadat er later nog een broertje in Neurenberg geboren werd, was
de sensatie in april van dit jaar compleet: de derde geboorte
bij de zeekoeien in Beieren bleek een tweeling te zijn!
Het tweetal, een jongetje en een meisje, maken het uitstekend
en worden door moeder zelf grootgebracht.
Voor vacantiegangers, die het dit jaar zoeken in Zweden loont
het extra de moeite om een bezoek te brengen aan de dierentuin
in KOLMARDEN, gelegen bij de stad Norrköping. Kolmardens Djurpark is de grootste dierentuin in Zweden met o.m. een safaripark-gedeelte, een dolfinarium, een gigantische kabelbaan en
andere recreatieve voorzieningen. Gedurende het zomerhalfjaar
heeft de dierentuin een extra attractie in huis gehaald in de
vorm van een tweetal Reuzenpanda's!
Reuzenpanda's zijn als staatsgeschenkenterechtgekomen in de
dierentuinen van Londen, Parijs,Madrid, Mexico City,Tokyo,Berlijn en Washington DC en afgezien van de behaalde fokresultaten
in Madrid en Mexico City (en tot dusverre mislukkingen in
Tokyo en Washington DC) zijn de resultaten tot op heden niet
erg bemoedigend; het blijven moeilijke dieren in dierentuinen.
Tegelijkertijd zijn het echter ook publiektrekkers bij uitstek
Om enig tegenwicht te geven voor alle bezoekersstromen naar de
Olympische wedstrijden slaagde de Los Angeles Zoo er in 1984
in om tijdelijk twee reuzenpanda's te huren en vermoedelijk op
dezelfde huurbasis zijn nu dus twee (dezelfde als in Los Angeles ?) reuzenpanda's in Kolmarden te zien.
Of het ethisch verantwoord is om exemplaren van een dergelijke
bedreigde diersoort als rondreizende attracties te gebruiken
blijft een vraag die niet op deze plaats beantwoord hoeft te
worden. Als u echter in de buurt van Kolmarden komt blijft het
natuurlijk wel een unieke mogelijkheid om reuzenpanda's in
levende lijve te aanschouwen. Tenzij u deelneemt aan onze 5daagse reis naar Berlijn,waar nu nog een exemplaar verblijft.
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PROMOTIEMEDEWERKERS GEVRAAGD
Ons promotieteam houdt zich o.m. bezig met de bemanning van de
verenigingskiosk in de Diergaarde tijdens de weekends en de
vacantieweken. Daarnaast nemen de medewerkers deel aan braderieën en andere activiteiten als de Femina. Het team kan bij
haar werkzaamheden nog wel enkele vrijwilligers gebruiken voor
het verkopen van verenigingsartikelen en het werven van leden.
Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de familie
H.Gerritse, Cleyburchstraat 5a te Rotterdam, tel.010-4663682.
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