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Het activiteiten patroon van de
Koninklijke Nederlandse
Bosbouw Vereniging
In dit artikel wordt een aantal zaken behandeld die
in het afgelopen jaar in het bestuur van de vereniging aan de orde zijn geweest. Aanleiding daartoe
waren vragen in voorgaande ledenvergaderingen
over het functioneren van de vereniging en een interne notitie van de voorzitter, de notitie "De Rode
Draad".
Het bestuur heeft zich over een aantal zaken beraden aan de hand van onderstaande tekst en meent
de ledenvergadering hiervan op de hoogte te moeten brengen, met de bedoeling respons te ontvangen.

Activiteiten
Bovengenoemde vragen hebben alles te maken
met het activiteiten-patroon van de vereniging. De
huidige activiteiten betreffen:
- Het uitgeven van het Nederlands Bosbouw
Tijdschrift (redactiecommissie)
- De jaarlijkse Studiekringdag over een bepaald item
(commissie Studiekring)
- De voorjaarsvergadering met's middags een excursie of forum rondom een bepaald item (bestuur
en activiteitencommissie)
- De najaarsvergadering met·s middags een excursie of forum rondom een bepaald item (bestuur en
activiteitencommissie)
- Pro Sliva , excusies/workshops in het veld (werkgroep Pro-Silva)
- Commissie Hongarije met jaarlijkse uitwisseling

(commissie Hongarije)
- Commissie Zweden in voorbereiding (commissie

Leden en buitenwacht
In het afgelopen jaar zijn in het bestuur gedachten
geformuleerd over de rol die de vereniging heeft te
vervullen voor de eigen leden en voor de buitenwacht.
-Bij de eigen leden spelen twee vragen:
1) Hoever reikt het aandachtsveld van de vereniging? In de notitie "De Rode Draad" wordt het vakgebied van de bosbouw, de vereniging, ruimer
geïnterpreteerd dan bosbouw in de engere zin.
Afgestudeerden in de bosbouw beheren niet alleen
bos, maar ook natuurterreinen, groen in de stedelijke omgeving, recreatiegebieden en de meesten zijn
ook actief op het gebied van de planologie en milieuvraagstukken. In het verleden is deze kwestie
ook aan de orde geweest onder het motto
"Strategienota" . Destijds is besloten de reikwijdte te
beperken tot het bos in al zijn hoedanigheden en
functies. Maar niets is eeuwig en regelmatig her-ijken van standpunten kan geen kwaad.
2) Hoe kan bereikt worden dat de participatie van de
leden aan jaarvergaderingen, excursies, enzovoorts
groter wordt? De indruk bestaat dat het steeds dezelfde deelnemers zijn die ongeveer 10% uitmaken
van het ledenbestand. Is het mogelijk die participatie te vergroten en te verbreden? Waar blijven nieuwe leden? Waar ligt hun belangstelling?

Zweden)
- Contacten met België (bestuur)
- Deelname bestuur Boomfeestdag (vertegenwoordiger)
- Deelname bestuur Groeneveld (vertegenwoordiger)
- Deelname bestuur Pro-Bos (vertegenwoordiger)

Voor deze lopende activiteiten is met name het bovengenoemde aandachtsveld van belang. Als er
voldoende draagvlak blijkt voor "De Rode Draad",
die een verbreding van het aandachtsveld voorstaat, ligt het ook voor de hand dat het NBT, de
Studiekringdag, de excursies en thema's bij de
voorjaars- en najaarsvergadering een breder spectrum van onderwerpen gaan bestrijken dan wij vanuit de optiek "Bos in al zijn hoedanigheden" gewend
zijn op te pakken. Mogelijk leidt een verbreding van
dit aandachtsveld ook tot een grotere en bredere
participatie van de huidige leden. Het is niet de bedoeling die belangstelling te gaan peilen in de vorm
van een enquete onder de leden.
Overigens blijken de excursies en studiedagen niet
alleen een educatieve en informatieve functie te vervuilen, maar nadrukkelijk ook die van contactpunt
tussen de leden, waarbij horloges gelijk gezet worden in de wandeling ..

Jaarvergaderingen
-Bij de buitenwacht gaat het om de vraag of we kunnen volstaan met "het preken voor eigen parochie",
of dat we onze kennis op het gebied van beheer van
bos, natuur en landschap niet meer moeten uitdragen bij doelgroepen in de periferie van ons eigen
aandachtsveld?
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Wel heeft het bestuur een andere invulling van de
twee jaarvergaderingen voor ogen:
1. Een zo kort mogelijk zakelijk gedeelte (de vergadering)
2. Een intermezzo voor de lunch met een uitgenodigd spreker en repliek
3. Een activiteit. De laatste jaren zijn dat voorname-
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lijk excursies geweest die overigens goed bezocht

Themadag KNBV/Zustervereniging. Daarbij kan het

en goed bevallen zijn. Dat pad wordt gewoon gehandhaafd.
4. In het verleden kwam het vaker voor dat de middag besteed werd aan een forum met inleiders over
een item dat beleidsmatig actueel was. Dit forum is
enigszins op de achtergrond geraakt. De activitei-

initiatief en accent uitgaan van "de kern Bos, Natuur
en Landschap" of van "de andere aanverwante

kern". Het kan zowel betrekking hebben op een forum of workshop in kleine groepen, als op een excursie of combinatie ervan. Dat wil zeggen dat een
excursie naar een boswachterij kan gaan of naar
een object van de ander (waterschap, natuurontwik-

tencommissie zal in de komende periode uitzien
naar mogelijkheden om dat weer op te pakken.

kelingsproleet. Vinex-Iocatie, fabriek, bedrijf, orga-

Zusterorgansaties

nisatie, instituut enz.). Deze Thema-activiteit met
een zustervereniging zou via externe mailing ook

Speciale aandacht verdient de betekenis die we
kunnen hebben voor de buitenwacht in de periferie
van ons eigen aandachtsveld, en omgekeerd.
Bij die periferie moeten we denken aan organisaties

die met bos, natuur en landschap geconfronteerd
worden, maar die net een andere kernactiviteit heb-

ben. Denk hierbij aan:
Waterbeheerders
Landschapsbouwers/
Landschasarchitectuur

Cultuurtechnici
Stedenbouwers

voor niet-leden moeten worden aangekondigd oa.
via agenda's in andere tijdschriften.
Wif hebben hier geen ervaring mee. Wij weten niet
of het bevalt. We weten niet hoe de opkomst is bij de
een en de ander. We weten niet of er behoefte aan
bestaat bij de andere kernen.
De beste manierom daar achter te komen is het gewoon een keer te doen en naderhand evalueren of
we ermee doorgaan of niet. Het bestuur zal samen
met de activiteitencommissie die eerste try-out verzorgen. Als we ermee doorgaan zullen we een apar-

te commissie moeten instellen die jaarlijks hiertoe
Rentmeesters/Makelaars/
Projectontwikkelaars
Energiesector
Monumentenzorg

en Sportsector
Gezondheidssector
(welzijn)

Landbouworganisaties
Hout- en vezel sector
Toeristisch-Recreatieve

het initiatief gaat nemen. Hierin zou een aantal personen moeten zitten met feeling voor p.r. en beleid.

Het bestuur heeft zijn handen vol aan reguliere zaken en de activiteitencommissie moet de interne

achterban van kwaliteit blijven voorzien. Drie dingen
GrondverzeV
Waterbouw
(natuurontwikkeling)

per jaar organiseren wordt te veel voor hen.

De ledenvergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de voorstellen in deze notitie. Kort samen-

een poging gedaan de aanverwante sectoren in ons
programma te betrekken. Dat was evenwel nog be-

gevat:
-Verbreding van het groene aandachtsveld (meer
dan alleen het bos in al ziln facetten)

doeld voor de eigen leden.

-Naast excursies bij jaarvergaderingen, ook weer

De vraag is of we de banden met andere sectoren
niet strakker moeten aanhalen door thema's aan te

forums over beleidsitems.
-Korte zakelilke jaarvergaderingen, gevolgd door
een intermezzo met spreker voor de lunch
-Try-out' gezamenlijke activiteit met aanpalende

Bij het onderwerp profijtbeginsel hebben we al eens

boren die voor beide achterbannen interessant zijn.
Dat wil dus zeggen: iets samen met de anderen
voor beider achterbannen organiseren in een

zusterorganisatie
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