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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
! .'

DE NAJAARSVERGADERING DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
zal worden gehouden op Vrijdag. 29 September te Wágeningen in een ruime zaal van hotel ,.de Wereld" te 19.30 uur:
Agenda:
I. Opening. notulen van de voorjaarsvergadering te Breda,
2. Mededeelingen en ingekomen stukken.
.
3. Beslissing ingevolge artikel 20 van de statuten der vereeniging omtrent het al of niet voortbestaan dec Ned.,
Boschbouwvereeniging.
4. Behandeling ontwerp statuten en huishoudelijk reglement
der vereeniging (het ontwerp werd ingesloten in de
Juni-a.flevering van het tijdschrift).
'."
5. Schorsing der vergadering voor het opmaken der notulen met betrekking tot punt 4 van deze agènda. , . .
6. Heropening. der vergadering. goedkeuring der notulen
als bedoeld onder punt 5 van deze agenda; vaststelling
van statuten en huishoudelijk reglement.
"
_
7. Vaststelling jaarverslag 1938 (is reeds opgenomen iil
de Februari-aflevering 1939 blz. '63 e.v.).
8. Rekenirig en verantwoording van de geldmiddelen van
vereeniging. van het tijdschrift en van het Van Schermbeekfonds over 1938.
9: Begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het jaar
1940 eri vaststelling van de contribl1tie voor dát jaar.
10. Benoeming' van een kascommissie van 3 leden voor het
nazien van de rekeningen over het jaar 1939. Het be_
stuur geeft in overweging in die commissie te benoèmen

de heeren': Dr.. J. R. Beversluis, W: Brantsma
en C. Stàf.
.
"
11. Verkiezing. van een bestuurslid in de plaats van den heer
J: C. E. C: N. M u I der (niet-herkiesbaar). Het bestuur
bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 19 van
het H. R. de volgende niet bindende candidàatlijst op!lerimakt (alphabetische volgorde) :'
'I. W. Brantsma te Vaassen.
2. Jhr. Ir. W.G. Rö e 11 te Wenum bij Apeldoorn.
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12. Verkiezing van een lid van de redactie-commissie in de
plaats van den heer Ir. A. F. K u h n (herkiesbaar).
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de artikelen 2 en 19 van het H. R. de volgende bindende
candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde) :
1. Dr. W. H. Die m 0 n t te ·s-Gravenhage.
2. Ir. A. F. K u h n te Amersfoort.
13. Bespreking van plaats en van tijd van de voorjaarsvergadering en -excursie 1940.
14. EventueeIe mededeelingen van leden over onderwerpen
uit wetenschap of praktijk.
15. Rondvraag, sluiting.

In verband met deze voor de N ederlandsche Boschbouwvereeniging hoogst belangrijke ver.gadering, doet het bestuur
een beroep op de leden daarbij, indien eenigszins mogelijk.
tegenwoordig te willen zijn.
De vergadering zal niet worden gehouden in bet kleine
zaaltje van hotel "de Wereld", doch in een ruime lokaliteit
van dit hotel,
PROGRAMMA VOOR DEN DERTlENDEN
WETENSCHAPPELIJKEN CURSUS
op 29 en 30 September 1939 te Wageningen in het Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhoogeschool te
Wageningen (Postjesweg ).
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VRIJDAG 29 SEPTEMBER 1939.

10-12 uur: Prof. Ir. J. H. Ja ge r Ge r Ii n 9 s te Wageningen (mede namens Ir, J. F. Sm i t en Ir.
J. van S 0 est) : Herkomst-onderzoek van den
douglas aan de afdeeling "Houtteelt" van het Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek der
Landbouwhoogeschool.
12.15-13 uur: Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in hotel
"de Wereld" (f 1.- per persoon excl. fooi).
13-17 uur: Excursie naar proefvelden van douglas in de
omgeving. van Stroe en Garderen.
18 uur: Gemeenschappelijke maaltijd in hotel "de Wereld"
(f 2.- per persoon. excl. fooi).
19.30 uur: Najaarsvergadering der Ned. Boschbouwvereenini ging in hotel "de Wereld" uitsluitend voor leden
dezer vereeniging en genoodigden.
ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1939.

9-10 uur: Dr. C. van Dille w ij n te Wageningen:
"Bastaardeering en selectie van populier".

-

1

\

"
.•L ,

,

I""'~.!_'

'1'""-

386
uur: Namens Prof. Dr. J. S. Boy c e van de
Y,ale University, New Haven (Connecticut) hoopt
Dr. H. van V lot e n te Wageningen te spreken over Amerikaansche en Europeesche houtsoor. ten en hun ziekten in Amerika en' Europa, zulks

10.45~12

naar aanleiding. van een studiereis van prof. Dr.

Boy c e in Skandinavië, Duitschland, Zwitserland
en Nederland van Februari tot September 1939.
Zij, die aan excursie en (of) aan de gemeenschappelijke
maaltijden willen deelnemen, logies besproken wenschen te
zien en (of) plaats wenschen te nemen in autobus, worden
verzocht bijgaande briefkaart vóór 25 September a.s. in te
zenden.
'
Het programma van den Wetenschappelijkén cursûs en

de agenda der vergadering zullen worden vérmenigvuldigd
en uitgereikt, zoodat de deelnemers deze aflevering van het
tijdschrift niet behoeven mede te nemen.
.
De Secretaris van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging,

Ir. H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
Prof. Lorentzlaan 117. Zeist.

ADRESVERANDERINGEN.
Dr.

J.

G. B. Be u.m é e van Wageningennaar Bennekom,
Edescheweg 68.
Ir. A. S. T u i nma n van Zwolle naar Heelsurn, Kabeljauwallée ID.
Ir. J. C. E. C. N. van Florenst~i;' Mulder van
Loeboe-Dalem naar Makassa'r (Celebes N.O.!.).
PERSONALIA.
Met ingang van I Augustus 1939 is benoemd tot tijdelijk
adspirant-boschwachter bij het Staatsboschbeheer ter standplaats Utrecht: G. As s i e s.

