Mededeelingen van de N ederlandsche
Boschbou wvereeniging.
Als lid van de N ederlandsche Boschbouwvereeniging is
ingeschreven: de heer E d 0 J. B erg s m a. Voorzitter van
den Boschraad. te Arnhem.
Van de Commissie tot Voorbereiding van de Wetenschappelijke Boschbouwcurcussen werd bèricht ontvangen. dat door
onvoorziene omstandigheden. zeer tot haar leedwezen, in 1934

geen wetenschappelijke cursus zal kunnen worden gehouden.
De Commissie had aanvankelijk de volgende sprekers bereid gevonden een onderwerp in te leiden:
Prof. Dr. J. A. Ho n i n g te Wageningen over: "He"terosis in de boschbouwpraktijk" ; .
.
Dr. A. E. van Gif fen te Groningen over: "Grepen' .
"uit de prae.-historie in verband met het voorkomen van bosch

"en heide in ons land" ;
. Dr. H. de F I u i ter te Wageningen over: "Insecten"plagen in den boschbouw".
In den loop van de maand Juli ontving zij bericht. dat
Dr. de F I u i ter verhinderd zou zijn. in verband met zijn
vertrek naar Indië. terwijl Dr. van G i ff e n dezer dagen
mededeelde. zeer tot zijn leedwezen genoopt te zijn door bijzondere omstandigheden zijn reeds gedane toezegging in te
trekken.
Hoewel de Commissie nog pogingen in het werk heeft gesteld andere sprekers te vinden. is haar zulks niet mogen
gelukken en heeft zij gemeend te moeten voorstellen de voordracht van Prof. Dr. Ho n in g tot een andere gelegenheid
uit te stellen.
Het bestuur heeft nu besloten de najaarsvergadering te
houden op Vrijdag 5 October e.k. te Amersfoort des avonds
om half acht uur in hotel Monopole (tegenover het Station).
Op Zaterdag 6 October zal bezocht worden het Phytopathologisch Laboratorium W i II i e C 0 mme I inS c h 0 1ten te Baarn onder leiding van Prof. Dr. Joh. W est e rd ij k. waartoe per auto (zoo noodig per autobus) om half
negen vanaf hotel Monopole zal worden vertrokken.
Na dit bezoek zal naar Amersfoort worden teruggereden
voor een bezoek aan de kweekerij van den Rijkswaterstaat
aldaar. die in beheer is bij het Staatsboschbeheer. alwaar de

362
deelnemers omstreeks 11 uur zullen aankomen. terwijl tegen
1 uur hotel Monopole wederom zal zijn bereikt.
Voor logies in Amersfoort kan desgewenscht worden gezorgd. Deelnemers worden verzocht de bij dit nummer ingesloten briefkaart uiterlijk 28 September e.k. bij ondergeteekende in te zenden.
TWEE EN TWINTIGSTE JAARVERG~DERING.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijdag
5 October 1934 te Amersfoort in hotel Monopole tegenover.
het station. des avonds om half 8 uur.
De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering te Apeldoorn.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Jaarverslag van den secretaris.
5. Mededeelingen over den financieelen toestand van de
vereemgmg. van het tijdschrift en van het Van
S c Ii e r m b eek f 0 n d s door den penningmeester. 1 )
6. Vaststelling van de begrooting. alsmede van het bedrag
der contributie voor het vereenigingsjaar 1935.
7.. Wijziging 'van het Huishoudelijk Reglement van het
Van Sc her m b e e kfonds (voor de leden is een toelichting bij deze aflevering van het tijdschrift bijgevoegd).
8. Bespreking van de beschouwingen van den heer F. W.
S nep van g ers naar aanleiding van de door den
Voorzitter gehouden openingsrede op de voorjaarsvergadering 1934. De beschouwingen van den heer S n e pvan g ers zijn opgenomen op blz. 345 van dit tijdschrift.
9. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer
W. Bra n t s m a. Het bestuur heeft voor deze vacature
ingevolge artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement de
volgende niet bindende candidaatlijst opgemaakt:
a. J.C. E. C. N. Mulder.
b. G: A. 0 ver d ij kin k.
10. Verkiezing van een lid van de Redactie-commissie in de
plaats van den heer A. F. K u h n. Het bestuur' heeft
voor deze vacature ingevolge de artikelen 2 en 19 van het
HUishoudelijk Reglement de volgende bindende candidaatlijst opgemaakt:
a. A. F. Kuhn.
b. F. W. Sn e p van g ers.
'1) In de n~jaarsvergadering in 1935 zal rekening en verantwoording
worden uedaan over de periode van 1 October 1933 tot en met 31 De~
cember 1934. Aangezien het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en
met 31 December cl.a.v. is deze maatregel bij wijze van owrgang
gewenscht.
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11. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1935.

12. Rondvraag.
13. Sluiting.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.

CONGRES VAN DE .. DEUTSCHE FORSTVEREIN"
IN BONN EN KOBLENZ.
Van 16-22 September e.k. zal het 30ste Congres van de
Deutsche Forstverein in Bonn en Koblenz worden gehouden.
De Deutsche Forstverein zou het op prijs stellen ook
Nederlandsche Boschbouwers . op dit Congres te mogen begroeten.

"

Inlichtingen over het programma zijn te verkrijgen bij den
Secretaris van de Deutsche Forstverein, Dr. J. A. v 0 n
M 0 n r 0 y, Hermann GÖringstr. 27P, Berlin N.W. 7.

