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BESTUURSMEDEDELI NGE N

ind e x o p " L u 1 Ta", v olum e I, 1 9 52 -1 9 5 9.
Deze index op het ah mcdcdcllngcnblnd verseb en en volu me 1 van "Lutra" kan worden beste ld b ij

het se cre ta riaat (d r. W. L. van U trec h t) . Na sluiting van de best eltermijn o p 1 m aart 19 76 zal ee n prijs
worde n vastges tel d voor verme nigv ul digings kos tcn .

D e V el cl w e r k g ro e p i n cl e V. Z. Z.
Reeds ee rder werd med edeling gedaa n van de plannen om te komen tot een Veldwerkgroep in de

V.Z.Z. Nadat in 19 74 voorbere ide nde gesprekken over doel einden en m ogelijkheden plaat svonden
tu ssen een aanta l bij veldonderzoe k betrokken leden, zijn in ove rleg met het bestuur de volgende
doelst elli ngen geform uleerd:
I - De Veldwerkgroep dient een co ntact fun cti e te vervullen tussen zich met veldonderzoek bezighou
dende lede n van de V.Z. Z.
2 - De Veldwerk groep zal een co ntac t fun c tie dienen te vervullen tusse n de Veldwerkgroep-deelnemers
en een (moge lijkerwij s op te rich ten ) fau nistisch docu men tatlece ntru m.
3 - De Veld werkgroep kan onderzoe ksprojec te n organiseren en uitvoeren op he t geb ied van de ZOOR

dicrfauni stlck uil zu iver wetensc ha ppelijk én/of natuurbescb ermingsoogpunt ,
4 - De Veldwerkgroep zal de rgelijke projecten kunnen organiseren op verzoek van derden tegen
vergoed ing van de kosten van onde rda k en reiskosten der deeln em ers.
ti - De Veld werkgroe p kan dergel ijke projec ten ook in same nwerking met anderen organisere n.
6 - De Vel dwerkgroep za l pu blica tie sti muleren van o nde rzoe kresul ta ten op zoogdie rfaunls tisch ge
bie d, en hierb ij desgewenst advise ren.
7 -~ D;; '.' c:J wl.: ';" .:roep zai ken nisoverdracht van onde rzoe ksmethodie ken bevorder en .
8 - De Vcldwerkgroep zal ten ha te van lit er atuuroverzichten een documentatie bijhoude n van publi
ca ties betreffen de veldo nderzoek.

Met nad ruk moe t gesteld worde n dat he t geensz ins de bedoelin g is om een apa rte groep te doen
ontstaan los van de V.Z.Z., maar om dcxe act ivite ite n duidel ijk als on de rdeel da arvan te zien. Het blij ft
zo, da t leai ngcn over hij veldo nderzoe k verk rege n resultaten het meest op hu n plaat s zijn in het
gewo ne lezin gen programm a van de wet en sch appelijke bijeenkomsten . Wèl is er de m ogelijkheid om ,
bijvoo rbe eld aans luite nd op een vergadering, in klein er gezelschap te spreken over speciale aspe cten
van veldonderzoek als method iek, resultaat verwerking. enz .

Onder zoek sproject en ku n nen door de Com missie Veldwerkgroep georganiseerd worden , zo als ge
zegd eventueel op verzoek van de rde n, maar ook doo r groe pjes leden met gelijkgeri chte be langstelling.
Zo func tioneert reeds o nde r de Veld werkgroep een Project groep Mergelgroeven en Vlcc rmuisbcsche r
ming. De mate waa rin onderzoe ksprojecten geo rganisee rd worde n han gt uite raard ste rk af van de
behoefte onde r de leden van de V.Z.Z., en anderz ijds van de belangstelling van derden (zoals beheren 
de instant ies ).

Omdat ons momen teel een inzicht on tb reekt in de m ate van belangs telling voo r veldonde rzoe k
onder de led~n, vcrace ken wij belangs telle nden zich tot ons te richten onder opaave van specialisatie
van in tere sse, eige n bcxighcdc n in veldo nderzo ek , sugges t ies, enz . Pas d aarna is he t m ogelijk te komen
tot bep alen van de omvang en de real isa tie van genoe mde doelstel lingen .

Als Co mmissie Veldwerk gro ep treden voorlo pig op : V. van Laa r, Graalpad 11, Ame rs foo rt: B.
Hoek stra. Bornsestraat 118, Almel o (Ov.}: E. van der Stractcn, Phüips de Montepl ein JO. 2520 Ede
gcm, Bclj;!;ië ) : se-c re- tarjs c. l l. r. las, V,III Ecgbe nsuaa t SS· JH, Am sterdam . .


