Verslag uitgevoerde activiteiten Stichting Vroege Vogels
In 2016 heeft de stichting Vroege Vogels een druk jaar gehad waarbij veel is bereikt.
Op 4 juni is er een dag georganiseerd ter herdenking van Jaap van Mesdag, de oprichter
en jarenlange drijvende kracht achter de Vroege Vogels. Er waren ongeveer 150 gasten
aanwezig die onder andere het onthullen van een vitrinekast met memorabilia van Jaap
van Mesdag, het demonstratie van een rotatiemotor en een flypast van enkele toestellen
te zien kregen. Het organiseren van deze dag heeft tot bijzonder veel positieve reacties en
waardering geleid.
De Piper Cub, de Aeronca Champ, de Tiger Moth en de Fairchild hebben deelgenomen
aan enkele fly-ins en bezoeken aan Nederlandse vliegvelden. De Aeronca Champ is
wederom ingezet voor het vertrouwd maken van vrijwilligers met het staartwiel vliegen.
Enkele van deze toestellen moesten aan het einde van het seizoen helaas met technische
problemen tijdelijk uit de operatie worden gehaald. De P-51 Mustang is halverwege het
jaar succesvol test gevlogen en aan de operationele vloot toegevoegd. Er wordt verder
een nieuwe website ontwikkeld om potentiële donateurs voor de Mustang de
bereiken.Voor de restauratie van de Morane MS.505 'Criquet' is een project team gevormd
dat de restauratie heeft aangevangen. Er werd begonnen met het in kaart brengen van de
onderdelen en de beschikbare documentatie.
Ook is een vernieuwing van de website ingezet en is er een Facebook pagina voor de
Early Birds aangemaakt. Op deze pagina is met het oog op belangstelling uit het
buitenland Engels de voertaal.
Het bestuur heeft veel tijd gestoken om nieuwe geschikte vrijwilligers aan te trekken.
Hierbij is speciaal aandacht gegeven om ook jongere vrijwilligers aan te trekken om
vaardigheden van de ouderen aan over te dragen voordat dit niet meer mogelijk is.
Tenslotte is er een programma gestart om de aanwezige technische documentatie te
scannen en digitaal beschikbaar te maken.

