verantwoord wordt beheerd. Dit kan en mag er dan niet
toe leiden dat er vervolgens door de overheid een uitsluitend sector-instrument, van welke aard dan ook, op
wordt losgelaten dat het bos tot een functie bos bestempeld. Als hieraan al behoefte bestaat, wat ik niet
geheel wil uitsluiten, dan moet een procedure gevolgd
worden die een publieke afweging van alle aan het bos
gekoppelde waarden en belangen mogelijk maakt. Het
hier in het geding zijnde instrument van de natuurbeschenmingswet voorziet daarin niet. Het is vanuit deze
overwegingen dat het bestuur meent dat de KNBV bezwaar kan en moet aantekenen. Ook aan deze zaak
zitten andere belangen gekoppeld: het belang van de
boseigenaar van de houtproduktie enz. Ook hiervoor
geldt dat voor deze aspecten anderen kunnen optreden.
Dames en heren, in het begin van mijn toespraak

heb ik aangekondigd dat ik met de inhoud ervan wat
wilde experimenteren. Eén conclusie kan ik daar al in
ieder geval aan verbinden nl. de voorzitter komt in tijdnood. Aan verschillende, op zichzelf zeer memorabele
gebeurtenissen, heb ik geen aandacht geschonken. Ik
hoop dat degenen die daarbij betrokken zijn geweest
en ook dat degenen die ze onder mijn aandacht hebben gebracht, begrip willen hebben dat ik dit keer aan
het experiment prioriteit heb gegeven. '
Ik hoop ook dat ik via de door mij behandelde voorbeelden, heb kunnen duidelijk maken dat het voor een
vereniging als de onze, met een algemeen geformuleerde doelstelling, zeer wel mogelijk is adequaat naar
buiten toe te reageren, ook in het kader van formele
bezwarenprocedures; naast organisaties en aanvullend daarop die zich meer specifiek met deelbelangen
bezighouden.

Verslag van de 58e najaarsvergadering
gehouden op 21 oktober 1982 te Velp
1 Opening
De vice-voorzitter J. van den Bos opent de vergadering
met het uitspreken van de najaarsrede. Herdacht wordt
het overlijden van de heer H. P. Uittenbogaard.
Aanwezig zijn 100 leden.
2

Notulen van de 56e voorjaarsvergadering

De notulencommissie bestaande uit de heren P. D.
Kofman, E. D. van der Hoeven en L. Th. M. Lamers
heeft de notulen goedgekeurd. De commissie wordt
onder dankzegging gedechargeerd.
3

Benoeming notulencommissie

In de commissie ter verifiëring van de notulen van de
56e najaarsvergadering worden benoemd de heren W.
J. Kooy, J. S. Posthuma, S. M. G. de Vries.
4

Ingekomen stukken en mededelingen

- Door de KNBV is een bedrag van f 6.000,- overgemaakt aan de Stichting Bos en Hout. De f 6.000,- is
een bijdrage aan de inzending "Bos en Hout" tijdens
de Floriade.
- Prof. dr. ir. G. Hellinga heeft op eigen verzoek zijn
zetel als vertegenwoordiger van de KNBV in het Comité Boomfeestdag beschikbaar gesteld. De heer ir. J. N.
R. Bonjernoor heeft zich bereid verklaard namens de
KNBV zitting te nemen in het Comité.
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- De heer J. van den Bos heeft zitting genomen als
vertegenwoordiger van het bestuur van de KNBV in het
bestuur van de Studiekring.
- Van 7-11 juni heeft de KNBV-excursie plaatsgevonden naar Frankrijk. Onderwerp: de teelt van hoogwaardig eikehout. Een dertigtal leden heeft deelgenomen aan deze goed georganiseerde (dankzij de inzet
van De Dorschkamp en met name de heer J. K. R. van
den Wijngaard) en leerzame excursie .
.:. Het themanummer "Bosbouw en Energie" werd
aangeboden aan jhr. mr. M. L. de Brauw, Voorzitter
van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid in aanwezigheid van de pers.
- Jhr. mr. D. A. W. Tets van Goudriaan is na 26 jaar
voorzitterschap van het Bosschap afgetreden. De heer
Roeis, burgemeester van Someren, volgt de heer
D. A. W. van Tets van Goudriaan op.
- Als nieuw lid hebben zich aangerneld: J. H. Oterdoom, H. A. M. Dielissen, H. Six Dijkstra, J. J. van de
Wel, J. M. Heering. .
- Hun lidmaatschap hebben beëindigd: B. K. Kok, F.
Woons.
5

Vaststellen jaarverslag 1981

Het jaarverslag wordt zonder wijziging goedgekeurd.
6

Verslag kascommissie

Wegens ziekte van de administrateur was de kascontrole tijdelijk uitgesteld. De kascommissie bestaande

'"

uit: P. D. Kofman, J. K. R. van den Wijngaard en B.
Groenhuis heeft naar aanleiding van de kascontrole de
volgende voorstellen:
- De post Externe activileiten te splitsen in uitgaven
en fondsvorming.
- Duidelijk regels te stellen ten aanzien van leden die
(te) laat hun lidmaatschap betalen.
- De commissie stelt voor de penningmeester te de·
chargeren voor wat betreft het financiële beheer over
1981.

9 Studenten lidmaatschap

De heer P. D. Kofman wordt na drie jaar zitting te hebben gehad in de kascommissie opgevolgd door de
heer J. van den Burg.

Om studenten lid te kunnen laten worden dient het
Huishoudelijk Reglement te worden gewijzigd, De vergadering is, evenals in de voorjaarsvergadering, het
met het bestuur eens dat studenten lid moeten kunnen
worden van onze vereniging, maar de meningen ten
aanzien van de wijze waarop zijn niet eensluidend,
Besloten wordt dat het bestuur een nadere uiteenzetting zal geven over het verwachte aantal studenten
dat lid zal worden, gesplitst naar studenten die bosbouw studeren (Velp en Wageningen) en studenten
van andere studierichtingen (bijvoorbeeld biologen),
In de voo~aarsvergadering zal, zonder de discussie
wederom te openen, het studentenlidmaatschap in
stemming worden gebracht.

8 Vaststellen begroting 1983

10 Mededelingen uit Wetenschap en Praktijk

De penningmeester licht de volgende onderdelen toe:
- Het merendeel van het kapitaal van de Vereniging
was ondergebracht in een depositorekening. Gezocht
wordt naar een meer rendabele beleggingsvorm.
- er wordt een aanzienlijke stijging verwacht van de
post bestuur en administratie.
- Er is een bedrag van f 3.000,- opgenomen om tot
een eerste aanzet te komen van een betere "lay-out"
van het NBT.
- Het Comité Nationale Boomfeestdag bij monde van
J. N. R. Bonjernoor verzoekt de KNBV haar jaarcontributie te verhogen van f 550,- naar f 600,-. De vergadering gaat daarmee akkoord.
- H. A. van der Meiden verzoekt om een splitsing van
de post bestuur en administratie in twee afzonderlijke
posten. Het bestuur zegt dit toe.
- H. M. Heybroek verzoekt om een aparte verantwoording van de fondsvorming van de activiteitencommissie. Het bestuur zegt dit toe.
- Het bestuur legt de vergadering een verhoging van
de contributies en abonnementen voor. Het voorstel
luidt:

- Redactiecommissie: het septembernummer van
het NBT bevat een artikel van de Redactiecommissie,
In dit artikel geeft de Redactiecommissie weer de wijze
waarop de Redactiecommissie meent inhoud te moeten geven aan een verbetering van ons tijdschrift.
Reacties op dit artikel zijn meer dan welkom.
- Activiteitencommissie: tijdens de voo~aarsbijeen
komst zal naar verwachting het Mee~arenplan Bosbouw worden toegelicht. Vervolgens zullen er een aantal regionale bijeenkomsten worden gehouden,
- J. J, Jansen stelt de vergadering op de hoogte van
het tOO-jarig jubileum bosbouw-onderwijs in Wageningen in 1983. Georganiseerd wordt een internationaal
symposium met als titel "Let there be Forest". J. J.
Jansen vraagt om morele, praktische een eventueel financiële steun van de individuele leden van de vereniging.
- H. A. van der Meiden deelt mede dat de Stichting
Bos en Hout zeer erkentelijk is voor de financiële bijdrage van de KNBV ten behoeve van de inzending op
de Floriade. Diverse instellingen hebben reeds gevraagd om de Bos en Hout inzending blijvend te mogen exposeren.
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Benoeming lid kascommissie

contributie gewoon lid

1982
75,00
12,50
12,50

1983
85,00
17,50
12,50

-

f
f
f

-

studiekring

f 100,00 f 100,00
f 60,00 f 65,00
f 75,00 f 80,00
f 40,00 f 45,00
7,50 f
7,50
f

-

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

12 Nota: strategie voor de activiteiten van de
KNBV voor de komende 2 à 3 jaar

De vergadering keurt de begroting 1983 goed.

De door het bestuur opgestelde nota gaf aanleiding tot

contributie echtgenote lid

contributie gepensioneerd lid
(excl. NBT)
- donaties minimaal
- gewone abonnementen
- buitenlandse abonnementen
- studenten abonnementen

f
f
f

11

Notitie van het Bestuur

De KNBV en zijn naar buiten gerichte activiteiten.
Behoudens een korte aanvulling wordt de notitie
door de vergadering goedgekeurd.
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een uitgebreide discussie. De hoofdpunten uit de dis-

cussie waren:
§2:
- Er dient een betere definitie te komen voor de term
"bosbeheer". Expliciet moet de zorg voor de komende
generaties naar voren gebracht worden.
- In de uiteindelijke tekst zal het woord manipuleren
door een andere formulering vervangen worden.
- Er dient een definitie voor bosbouw te komen.
- Naast de mens zijn er vele andere organismen die
hun omgeving sterk beïnvloeden.
- De Statuten van onze Vereniging moeten nog worden aangepast (voorjaar).
- De nota moet niet alleen gericht zijn op Nederland.
Duidelijk dient te zijn dat onze prioriteit wel de Nederlandse bosbouw is.
- Wil de KNBV zich actief kunnen mengen in de
maatschappelijke discussie rondom de bosbouw dan
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zal onze vereniging op een gerichte wijze de belangen
van de bosbouw moeten behartigen.

§3:
- De begrippen lunctiebeheer en vegetatie beheer
zijn voor velen onduidelijk. Andere woorden of begrippen zullen gevonden moeten worden.
- Als de vereniging tot een strategie wil komen dan
moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt naar:
- bosbouwtechniek
- bosbouwbeleid
- bosbouwpolitiek
Dit onderscheid dient dan ook verwoord te worden in
de nota.
12

Rondvraag

Geen
13 Sluiting

