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Het ledental

Het bestuur

In 1974 'overleden de navolgende leden: G. Gerbranda en W. J. Weiderna.

Als donateur bedankten

Begin 1974 was de samenstelling van het besluur
als volgt:
B. van Vloten, voorz·jtter:
A. D. Verhoell, secretaris;
P. H. Pels RIjeken, pennin9meester;
A. van Maaren, lid;
E. P. L. Hesseis, lid;
V. 1immermans, lid;
M. M. G. R. Bol, vice-voorzitter.
Op de najaa-svergadering werd E. P. L. Hesseis
voor een tweede termijn benoemd. V. Timmermans
trad al; in zijn pi aaIs wordt benoemd A. Schotveld.

R.V.S. Rotterdam en Unitas NV.

Het tijdschrift

Als nieuwe leden traden toe

De samenstelling van de redaktiekommissie was begin 1974 als volgt:
J. v. d. Bos, voorzitter;
H. M. Heijbroek, secretaris;
B. T. Bosman;
W. A. Dieleman;
Mej. M. G. Gaasen;
G. J. den Hartag;
P. H. Pels Rijeken (namens het bestuur).

Als lid bedankten
J. W. Bax, E. W. H. Blijdenslein, mevrouw T. BlijdensteJn-Tausson, D. Bouman, F. G. Breman, M. van
Daalen, H. G. Fransz, M. Hoek, E. Juta, mevrouw
C. W. L. van Notten-Blijdenstein, P. H. M. Tromp,
H. H. van Tuil, H. Völkl.

G. Bikker, J. A. Bleijs, W. J. J. Borstboom, mevrouw
J. W. E. Bruggenkamp-Brinkman, mevrouw M. ten
Cale van Elsland, G. van Dijk, L. J. M. Faase, H. J.
Franken, P. J. M. Hillegers, H. M. van der Hout, M.
Jacobi, J. L. v. d. Jagt, J. J. Jansen, P. H. Lamberts,
J. A. Loudon, M. Mantje, H. Meijers, A. H. Schaalsma, J. M. van Susante, G. van Tol, R. J. M. Waanders, J. K. R. 'V.d. Wijngaard, J. J. ZUiderveen
Borgeslus.
Het aantal leden nam derhalve toe met 8, zodat per
ultimo 1974 het ledental bedroeg 312 en het aantal
donateurs 70.
De contributies
Met ingang van 1 januar:i 1974 werden de contributies en abonnementsgelden als volgt vastgesteld:
donateurs minimaal f 50,- (ongewijzigd);
contributie gewoon lid f 52,- (1973: f 42,50);
echtgenote"lid f 12,50 (ongewijzigd);
gewoon abonnement f 47,- (1973: f 37,50);
abonnement voor studerenden f 33,50 (I 973: f 27,50);
buitenlands abonnement f 52,- (1973: f 42,50).

Op de voorjaarsvergadering trad aiW. A. Dieleman;
H. Meijers werd -in diens plaats benoemd.
Het tijdschrift 'omvatte 11 gewone nummers met 312
pagina's.
De 'oplage was ± 1.150. Het aantal abonnementen
(naasUeden en donateurs) bedroeg eind 1974702.
Evenals vorige jaren vergoedde het Staatsbosbeheer
de 'kosten van publikaties van algemeen voorlichtende
aard tot een bedrag van f 6.000,-.
Het Bossohap droeg wederom f 1.000,- bij in de
uitgaven voor het tijdschrilt.
Museumcommissie

De samenstelling hiervan was begin 1974 als volgt:
M. M. G. R. Bol, voorzitter;
J. F. van Oosten Slingeland, secretaris;
J. l'h. Overbeek;
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M. G. Wagenaar Hummelinck.
De commissie bedoeld om de mogelijkheden te on-

Pre-adviezen werden uitgebracht door P. J. van Herwerden, A. C. A. Kuhn en M. P. Bijlma, die de

derzoeken tot het stichten van een bosbouwmuseum
kwam in het verslagjaar tot de conclusie, da~ een
bosbouwmuseum ·in engere zin financieel en huisves-

problematiek benaderden vanuit de standpunten van

ting-technisch niet haalbaar was, maar dat gezocht
moest worden nBar een verbreding van de opzet en
te komen tot een nationaal centrum van bos, natuur

en landschap.
Tevens bleek het noodzakelijk de basis te verbreden
en te komen tot een stichting 1.·0. De ledenvergadering sprak zich unaniem uit voor een bredere opzet,
waardoor ook het karakter van: "een commissie van
de KNBV" zou veranderen 'In een stichting met geenl
formele relaties met de vereniging. Het werk van dé
kommissie -kreeg een financiële stimulans door,het

toekennen van

f

l00.000,-van de Aktie Natuur.

Werkgroep "zaadcomité"
In het voorjaar begon de werkgroep, bestaande uit:
R. Koster, voorzitter;

G. Elzenga;
H. J. Gerrltsen;
E. M. Lammerts van Bueren;

R. H. Leemhuis;
H. A. Ludwig;
C. J. Stefels.
Toegevoegde leden:
P. DIctus;
W. Kriek;
M. Jacobl.
aan de 'uitwer~jng van ,de opdracht de organisatorische en financiële 'implIkatjes van een eventueel in te

stellen zaadoomité te bestuderen. Reeds In het najaar
rapporteerde de werkgroep aan het bestuur met de
conclusies datlhet comité organisator·;sch het best

ondergebracht zou kunnen worden bij het Bosschap.
Studiekring bestuur

respectievelijk natuurbehoud, bosbouw en landschapsbouw. Het geheel werd becommentarieerd door L.
Oldenkamp. De forum-discussie stond onder leiding
van A. van Maaren; forumleden waren de inleiders,

pre-adviseurs en D. Kruizinga (Rijksinstituut voor Natuurbeheer. In ,het Nederlands Bosbouw Tijdschrift nr.
2 van februari 1975 zijn ·de'inleidingenin extenso
weergegeven.
Kascommissie en financieel beheer

De kascommissie was In 1974 als volgt samengesteld:
mej. M. G. Goosen;
J. B. Thate;
W. E. MeiJerlnk.
De rekening 1974 sloot met een batig saldo ad
15.788.18. De balans van de vereniging toonde per
ultimo 1974 een kapitaal, groot f 71.1 06.93. Het eindsaldo van het van Schermbeekfonds was groot
f 3.310,10, van het van Disselfonds f 3.580,22 (koersverlies).
Op voorstel van het bestuur daarbij geadviseerd
door F. W. Burger machtigt de ledenvergadering het
bestuur het van Schermbeek en van Disselfonds te

f

liquideren, waarb'ij nog nader voorstel kan worden

voorgelegd aan de ·Iedenvergadering wat betreft de
bestemming der fondsen.
Adviescommissie van het bestuur

De commissie bestond in 1974 uit:

G. J. den Hartog;
G. Hellinga;
H. A. van der Meiden;
J. F. A. Molenaars.

De samenstelling van het bestuur was in 1974 als
volgt:

Vertegenwoordigingen

H. A. van der Meiden, voorzitter;

De vereniging was in de volgende personen tegenwoordig 'in verschillende organen, commissies e.d.:

J. v. d. Burg, secretaris;
K. R. baron van Lynden, lid;
J. v. d. Bos, lid;
E. P. L. Hessels, lid, bestuursvertegenwoordiger.
De Studiekring hield op vrijdag 16 november 1974
haar jaarlijkse bijeenkomst in het Jaarbeurscongrescentrum met als thema: "Herinrichting van de storm-

viakten". De algemene inleidingen werden gehouden
door W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer (gevolgen
van de stormrampen voor de bosbouw 'in Nederland)
en C. P. Goor (analyse van de keuze-mogelijkheden
bij de bestemming van de stormvlakten in he! Nederlandse bos).
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J. de Hoogh,in het Comité Nationale Boomfeestdagen;

H. van Medenbach de Rooy, In de werkgroep Public
Relations van het Bosschap;
J. Sipkens, in de Bosbouwvoorlichtingsraad;
H. A. van der Meiden,
J. F. A. Molenaars,
D. Sikkel
en J. Sipkens in het College van Advies voor Bosbouwstruktuuraangelegenheden van het Bosschap;
A. D. Verhoeff, ·In de Commissie ad hoc stormramp
van het Bosschap.

In de vacature bij de Nationale Populieren Commissie, ontstaan door het overlijden van W. J. Weidema
werd J. L. Guldemond benoemd.
Diverse aangelegenheden

-

Besloten werd tot het organiseren van een excur·

siein 1975 naar Denemarken, waartoe medio 1974 de
eerste voorbereidingen werden getroffen. G. Memelink

werd bereid gevonden de voorbereiding op zich te
nemen.

- Het bestuur was aanwezig bij het jubileumcongres
en op de receptie t.g.v. ,het 75-jarig bestaan van
Staatsbosbeheer. Aan de directie van SBB werd biJ
die gelegenheid een eekklopper aangeboden.
De 48e voorjaarsbijeenkomst
Op 25 en 26 april werd in Drenthe de voorjaarsbijeenkomst georganiseerd met als thema de problematiek rond het ,herstel van stormvlakten.De excursie,
georganiseerd door Staatsbosbeheer, vond plaats in
de boswachterijen Odoorn, Schoonlo en Grolloo. Het
verslag van deze excursie is opgenomen in het tijd-

schrift nr. 9 van september 1974 (bladzijde 185). Het
verslag van de vergadering werd gepubliceerd in het
tijdschrift nr. 7/8 augustus 1974 (bladzijde 162).
De 50e najaarsbijeenkomst

In verband met het 75-jarig bestaan van het Staatsbosbeheer op 18 en 19 september en het daaraan
verbonden congres, werd besloten de naja8rsbijeenI

komst te beperken tot een middagzittlng. Deze werd
gehouden op 8 november 1974 in het jaarbeursvergadercentrum 'in Utrecht. Het thema luidde: Ervaringen
en perspectief betreffende de samenwerking in de

Nederlandse bosbouw. Het verslag hiervan is opgenomen in het tijdschrift nr. 1 van januari 1975 (bladzijde 31 t/m 34). Het verslag van de hUishoudelijke
vergadering werd in hetzelfde nummer van het tijd-

schrift gepubliceerd (blz. 29 en 30).
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