en dat de opruiming van de opgespoorde bomen
snel en grondig plaatsvindt.

Het Centrum voor Bos, Natuur en Landschap begint vorm te krijgen. De restauratie van het kasteel
Groeneveld te Baarn vordert. Inmiddels heeft de
Stichting, een mededelingenblad 'Groeneveldnieuws' uitgebracht. Onder andere zal in het kasteel
Groeneveld een collectie gereedschappen en werk-

tuigen worden ondergebracht, die van belang is voor
het verkrijgen van een overzicht van de historische
ontwikkeling van het 'bosvak', Ik verzoek u zoveel
mogelijk uw medewerking te verlenen aan de totstandkoming van deze collectie.
U allen een goede vergadering en een leerzame
excursie toewensend, verklaar ik de 55e najaarsbijeenkomst van de KNBV voor geopend.

Verslag van de 55e najaarsvergadering gehouden op
26 oktober 1979 te Breda

Opening
De voorzitter, A. J. van der Poel, opent om 10.00 uur
de vergadering met het uitspreken van de najaarsrede. Met enige ogenblikken van stilte wordt dr. ir. G.
Sissingh herdacht.
2

Notulen van de 53e voorjaarsvergadering

De notulen commissie, bestaande uit mw. M. ten
Cate-van Eisland, jhr. W. H. J. de Beaufort en G. Kuipers, heeft de notulen van de 53e voorjaarsvergadering schriftelijk goedgekeurd. De commissie wordt
onder dankzegging gedechargeerd.

3

Benoeming notulencommissie

In de commissie ter verifiëring van de notulen van de
55e najaarsvergadering worden benoemd G. Bikker,
H. van Medenbach de Rooij jr. en L. J. Heidens.

4

Ingekomen stukken en mededelingen

Bericht van verhindering werd ontvangen van
mw. J. J. M. H. Oudemans en de heren J. van den
Bos, W. M. Breemer, F. W. Burger, C. P. van Goor, G.
Hellinga, E. P. L. Hesseis, M. Jacobi, M. C. J. van der
Jagt, F. A. Koster, E. de Maes Janssens, H. A. van
der Meiden, G. Memelink, W. M. Dito, J. Overbeek,
P. J. Szabo, A. G. Teerink, C. J. Veidhuyzen, A. D.
Verhoeff en B. van Vloten.
Ontvangen is een brief van de Minister van Landbouwen Visserij over het voornemen een ingrijpende reorganisatie binnen Staatsbosbeheer te doen
plaatsvinden. Op 14 september 1979 is daarop door

het Bestuur gereageerd. Deze brief is in het tijdschrift gepubliceerd.
G. Memelink is vertrokken naar Canada en de
Verenigde Staten ter voorbereiding van de excursie
medio 1980 naar Noord-Amerika. Leden die alsnog
belangstelling hebben aan deze excursie deel te nemen zijn van harte welkom. Opgave aan G. Memelink.
De ad hoc commissie ter aanpassing van de statuten is met haar werk begonnen.
5

Vaststelling jaarverslag 1978

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6

Vaststelling Begroting 1980

Enkele nadere aanvullingen:
de post Bestuur en Administratie is aanzienlijk
hoger. Dit is het gevolg van het voornemen in 1980
een nieuw iedenboek (adressen boek) uit te geven.
de post externe activiteiten welke de voorgaande
jaren op f 5.000,- was begroot maar die niet werd
aangesproken wordt nu begroot op f 2.000,-.
van het boek Bosbescherming zal een herdruk
verschijnen, waardoor er voor het komende jaar weinig opbrengsten te verwachten zijn.
7

Bestuursmutaties

A. van Maaren en P. H. Pels Rijcken, respectievelijk
vice-voorzitter en penningmeester treden reglementair af en zijn niet herkiesbaar. Hoewel de beide heren afwezig zijn, dankt de voorzitter hen voor de inbreng die zij gedurende zes jaar als bestuurslid heb297

ben gegeven. Op de voordracht van J. v. d. Bos en H.
K. M. Lugtmeyer zijn geen tegenkandidaten gemeld.
J. v. d. Bos zal de funktie van vice-voorzitter gaan
vervullen en H. K. M. Lugtmeyer die van lid. J. Sevenster, die voor een tweede zitting wordt herbe-

noemd, zal de funktie van penningmeester gaan vervuilen.

9

Voorjaarsbijeenkomst

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst 1979 was medegedeeld dat het thema van de najaarsbijeenkomst
1979 betrekking zou hebben op de mondiale bosbouwproblematiek. Door een 8antal organisatori-

sche problemen zal deze tweedaagse bijeenkomst
nu eind april 1980 plaatsvinden. Plaats: Lelystad.

Redactiecommissie
10

Rondvraag

H. Meijers heeft zich herkiesbaar gesteld voor een

R. F. de Fremery heeft geconstateerd dat vele

tweede zittingsperiode in de Redactiecommissie. H.

-

Meijers wordt herbenoemd.

boseigenaren zich moeilijk vrij kunnen maken voor

8

Wetenschap en Praktijk

G. Sikkel deelt mede dat het Bosbouwmuseum van
de Stichting Bos, Natuur en Landschap dringend behoefte heeft aan waardevolle voorwerpen die de
reeds bestaande collectie van voorwerpen en geschriften, foto's en kaarten met betrekking tot het
beheer en het werk in het bos, natuur en landschap,
completeren. De Stichting is voornemens met medewerking van Staatsbosbeheer een landelijke Inventarisatie te verrichten naar historisch waardevolle
objecten voor het museum. Vervolgens zal op een
gerichte wijze middels schenking, aankopen en
bruikleen getracht worden de gewenste objecten te
verkrijgen.

bijeenkomsten welke twee dagen duren. R. F. de
Fremery vraagt zodoende of het niet mogelijk is dat
tweedaagse bijeenkomsten kunnen plaatsvinden op
een vrijdag en zaterdag. De voorzitter zegt toe dat dit
voorstel door het Bestuur nader bekeken zal wor-

den.
- R. F. de Fremery uit zijn zorg over de toenemende beperking van de zelfstandigheid van de boseigenaar. HIJ is van mening dat de 75% regeling leidt tot
een eenvormige aanpak van het bos terwijl de wijzi-

gingen van de Boswet eveneens tot eenvormigheid
kunnen leiden.
De voorzitter sluit om 11.00 uur de vergadering.

Jaarverslag 1978 van de Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging

Het ledental
In 1978 overleden de navolgende leden: J. L. W.
Blokhuis, D. Burger Hzn. en G. A. Overdijkink.
Als lid bedankten: J. Florenstein Mulder, L. C. M.
Hermens, J. van Leenhoff, mw. W. J. van LeenhoffMontagne, J. G. Sennet, mw. E. H. Sikkel-Schrei nemachers, P. Smit, F. de Soet, J. M. van Susante, J. B.
G. Teenkink, A. Tuinman en H. P. Uitten bogaard.
Als donateur bedankte U. M. Ubbens.

B. Kok, F. A. Koster, D. Kruizinga, K. J. M. Kuijpers,
H. Lambermont, R. H. E. Lemmens, D. W. Maas, H.
van Medenbach de Rooij jr., J. J. Postema, P. W.
Schermerhorn, W. J. Schuitemaker, G. J. Verhoet, C.
Vredeveld, S. van der Wert, A. P. W. de Wit, A. Wijnbergen en T. Zwart.
Als donateur trad toe 't Fryske Gea.
Het ledental nam hierdoor toe met 18 en bedroeg
ultimo 1978: 377; het aantal donateurs bleef ongewijzigd op 63.

Als nieuwe leden traden toe: H. S. van Asperen, P.

Bakker, H. P. S. Baks, P. P. Bosch, A. Corporaal,
mw. C. J. van Eijck-Bos, J. S. F. Gimbrère, mw. M. M.
G. A. Gimbrère-van de Wouw, L. J. Heidens, P. Hordijk, M. C. J. van der Jagt, R. Klaassen, R. Koekkoek,
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,

De contributies
Onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering zijn tijdens de najaarsvergadering op 8 novem-

