Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NA)AARSVERGADERING 28 SEPTEMBER 1910.
De najaarsvergadering der . Nederlandsche Boschbouwvereeniging zal worden gehouden op Zaterdag 28 September
1910 te Wageningen in hotel .. de Wereld'" te 11 uur. 1)
AGENDA.
1. Opening, mededeelingen van den voorzitter.

2. Notulen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling van het in de Februari-aflevering 1910 op
blz. 70 e.v. opgenomen jaarverslag van de vereeniging

over 1939.
1. Verslag van de kascommissie over het jaar 1939; dechargeering van deze commissie.
S. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen van
de vereeniging. van het tijdschrift en van het Van Schermbeekfonds over 1939. Dechargeering van den penningmeester.
6. Begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het jaar

1911 en vaststelling contributie voor dat jaar.
7. Bespreking over het toekennen van een belooning aan

schrijvers van oorspronkelijke artikelen of mededeelingen
en van referaten in het Ned. Boschbouwtijdschrift.
8. Behandeling verzoek subsidie over 1940 aan .. Comité
bestudeering en bestrijding Insectenplagen" en aan Commissie .. Inlandsch Hout"".
9. Benoeming van een kascommissie van 3 leden voor het
nazien van de rekeningen over het jaar 1940. Het bestuur geeft in overweging in die commissie: te benoemen

de heeren: Prof. ). H. ) a g erG e r I i n g s, Dr. H,
van V lot enen Dr. G. Hou t zag ers.
10. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer
). C. E. C. N. M u I der (niet herkiesbaar). Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 16 van het
H. R. de volgende niet bindende candidaatlijst opgemaakt
(alphabetische volgorde) :
1. W. Bra n t s m a te Vaassen.
1) Voor de opening der vergadering zal aan onzen voorzitter. Professor A. teW e c hel. zijn door den kunstschilder J. van P u y e n~
b roe c k geschilderd portret worden aangeboden.
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2. Jhr. Ir. W. G. R 0 ë II te Wenum bij Apeldoorn.
Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den heer
P. J. 0 ros t (niet herkiesbaar). Het bestuur heeft voor
deze vacature de volgende niet bindende candidaatlijst
opgemaakt (alphabetische volgorde) :
I. Ir. C. Sta f te Arnhem.
2. H. J. Wor m g oor te Esbeek.
11. Verkiezing van een lid van de redactiecommissie in de'

plaats van den heer Ir. F. W. M a I s c h (herkiesbaar).
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 16

van het H. R. de volgende niet bindende candidaatlijst
opgemaakt (alphabetisch~ volgorde) :
I. Ir. W. van La e r te Velp (G.).
2. Ir. F. W. M a I sc h te Utrecht.
12. Het bestuur stelt voor in een contact commissie voor
nomenclatuur als vertegenwoordigers van de Ned. Boschbouwvereeniging te benoemen Prof. Dr. J. Je 5 wie t te
Bennekom en Dr. G. Hou t zag ers te Arnhem en

als plaatsvervangende leden de heeren Prof. J. H. J ag erG e rI i n g s en Ir. J. V I i e g er.
13. Behandeling van het door een commissie voor de Ned.
Boschbouwvereeniging uitgebracht verslag inzake Standaardeering .der houtsortimenten (zgn. Standaardeerings~
rapport). Dechargeering der Commissie.
14. Bespreking van plaats en van tijd van de voorjaarsver-

gadering en -excursie 1941.
15. Bespreking van wijziging inzake het gebruik van de
revenuën van het Van Schermbeekfonds.
16. Eventueele mededeeHngen van leden over onderwerpen

uit wetenschap of praktijk.
17. Rondvraag. sluiting.
DAGINDEELING VOOR ZATERDAG 28 SEPTEMBER A.S.

Ter vervanging van den veertien den Wetenschappelijken
Cursus zullen op 28 September 1940 te Wageningen in het
Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhoogeschool
te Wageningen (Postjesweg ) twee voordrachten worden
gehouden. t.w.:
10-11 uur: Ir. S. de Wa a r d. Ingenieur aan het Rijksinstituut voor Brandstoffen Economie te 's~Graven

hage:

.

"Houtgasgeneratoren in het bijzonder voor automobielen en de beteekenis er van voor Nederland",
Il~12

uur: Dr. G. Hou t zag ers. Adj. Directeur der
Nederlandsche Heidell)aatschappij te Arnhem:
"Houtvoorziening voor houtgasgeneratoren in Ne-

derland" .
In aansluiting hieraan;
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12.30-13.30 uur: Gemeenschappelijke koffiemaaltijd in hotel
"de Wereld" te Wageningen.
14 uur: Algemeene ledenvergadering der Nederlandsche
Boschbouwvereeniging in hotel "de Wereld" te
Wageningen, uitsluitend voor leden en genoodigden.
Zij, die aan den gemeenschappelijken koffiemaaltijd wen,
schen deel te nemen, worden verzocht bijgaande briefkaart
vóór Dinsdag 24 September a.s. in te zenden.
Het programma en de agenda der vergadering zullen worden vermenigvuldigd en ter plaatse worden uitgereikt. zoodat
deelnemers deze aflevering van het tijdsclirift niet behoeven
mede: te nemen.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouwvereeniging.

Ir. H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.
Lindelaan 6. Zeist.
Al'I1hcm, 15 Aug. 1940.

Pnrket van den
Procureur-Generaal
{gd. Directeur PEln Politie.

La. Ned. Boschb. Vcr.
Wageningen No. 1.

De Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Àrnhem,
tevens fungcerend Directeur van Politie,
gezien de mededeeling van het bestuur der Vereeniging
Ned, Boschbouwvereeniging te Wageningen, houdende het
voornemen tot het houden van eene: vergadering dier vereeniging op 28 September 1940 te Wageningen,
gezien de verordening van de Secretarissen-Generaal van
de Departementen van Justitie en Binnenlandsche Zaken,
ter verzekering van de openbare orde in Nederland dd.
21 Juni 1940;
verklaart, dat zijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen het
houden dier vergadering.
De Procureur-Generaal. fgd. Directeur van Politie.
0.1. de Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten.

S.

J.

VAN DER HOEVEN.

Aan den Heer Prof. A. te Wecbel
te Wageningen.

PERSONALIA.
Met ingang van I September 1940 is benoemd tot bosch,
wachter bij het Staatsboschbeheer ter standplaats Zeist, de
tijdelijk,boschwachter H. v. d. Hoe f.

