Mededeelingen van de· Nederlaildsche
Boschbouwvereeniging
NAJAARSVERGADERING 1935.

,

De najaarsvergaderingzal worden gehouden op Vrijdag
'4 October 1935 te Wageningen in Hotel "de Wereld", des
avonds om 8 ·uur.
. De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering te Steenwijk.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Medede~lingen van den penningmeester over den finan ..

tieelen toestand van de vereeniging

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

en van het tijd..

schrift. 1)
Vaststelling van de begrootingen voor het vereenigingsjaar 1936 en van de contributie.
Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer
J. P. van Lonkhuyzen (niet herkiesbaar). Het
bestuur heeft VOor deze vacature ingevolge art. 19 van het
H. R. de volgende niet-bindende candidaatslijst opgemaakt (alphabetische volgorde) :
a. P. J. 0 ros t te Enschede.
b. C. Sta f te Arnhem.
Verkiezing van een lid van de redactie-commissie in de
plaats van den heer F. W. M a I s c h (aftredend. is
herkiesbaar) .
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de
artikelen 2 en 9 van het H. R. de volgende candidaatlijSt opgemaakt (alphabetische volgorde) :
a. Dr. J. de Hoog h te de Bilt.
b. F. W. Malsch te Utrecht.
Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering
en excursie 1936.
Mededeelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap of practijk.
Rondvraag.
Sluiting.

1} Overeenlwmstig het besluit van de algemeene vergadering op 31 Mei
'35 te Steenwijk zal het jaarverslag met de uitkomsten van het finantieele
verslag over het voorgaande vereenigingsjaar (kalenderjaar) in de Fe...
brüari,..aflevering van het tijdschrift worden opgenomen. waarna in de
najaarsvergadering deze verslagen kunnen worden vastgesteld. Bij wijze
van overgang zunen io de Februari...aflevering 1936 worden opgenomen
de verslagen; over het tijdvak 1 October 1934 tlm 31 December 1935.
De Secretaris,

F. W. MALSCH .

•

355
PROGRAMMA VOOR DEN
NEGENDEN WETENSCHAPPELlJKEN CURSUS
OP 'I EN 5 OCTOBER 1935
te Wageningen in het nieuwe laboratorium voor Botanie, aan de
N ....W.zijde van het Arboretum.

'I October. 10)1-12)1 uur. Voordracht van Prof. Dr. W.
Wit tic h te Eberswalde over: Einfluss der
Lärchenarten auf den biologischen Zustand des
Bodens.
Des namiddags zal een excursit worden gehouden naar het Edesche Bosch onder leiding
van Prof. Wit tic h.
5 October. 9-11 uur. Voordracht van Prof. Dr. J. A.
H 0 n i n 9 te Wageningen over: Heterosis in
de boschbouwpractijk.
11-13 uur. Voordracht van Prof. Dr. E.
M ü n c h te München over: Lärchenanbau in
Holland b.z.w. im Nord-deutschen Flachland.

Zij die logies enz. besproken wenschen te zien. worden
verzocht bijgaande briefkaart vóór 29 September '35 in te
zenden bij Dr. H. van Vlo ten. Belmontelaan 5 te Wageningen.
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