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Verslag van de 46e voorjaarsbijeenkomst
van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
op 28 april 1972

Om 9.00 uur op vrijdag 28 april 1972 kwamen in
hotel "de Donderberg" in Leersum ruim 900 personen
bijeen om de algemene vergadering te houden.
Na de vergadering ontving het Gemeentebestuur van
Amerongen de deelnemers ten Gemeentehuize.
Vrijdagmiddag werd o.l.v. de heer ir. A. A. Bonnema
een excursie gemaakt naar het landgoed "De Amerongse
Berg".
De eerste dag werd besloten met een diner in hotel
"de Donderberg".
De volgende morgen namen rond 75 personen deel
aan het tweede deel van de excursie naar "De Amerongse
Berg".
Gasten van de vereniging waren: drs. J. A. Verhorst,
president-directeur van Beleggingsmaatschappij Unitas
N.V., eigenaresse van "De Amerongse Berg", de
burgemeester van Amerongen, jhr. mr. O. R. van den Bosch,
de heer ir. A. A. Bonnema en mevrouw N. P. BonnemaBraanker.
De algemene vergadering werd geleid door de voorzitter,
ir. D. Sikkel.

Hoofdthema van de vergadering vormde de behandeling
van de bestuursvoorstellen tot wijziging van de statuten en
van het huishoudelijk reglement.
Daartoe had een commissie ad hoc bestaande uit de
heren ir. A. Stoffels, voorzitter en drs. G. den Hartag,
ir. A. A. C. van Leeuwen en ir. E. P. L. Hesseis leden, het
bestuur geadviseerd en voorstellen uitgewerkt.
Bij acclamatie werden de voorstellen tot wijziging
aanvaard, die in hoofdzaken erop neerkomen dat:
- de nieuwe doelstelling gaat luiden: "het bevorderen
van de bosbouw, van de landschapsbouw en van het
natuurbehoud, alle in ruime zin genomen";
- voorwaarden waaraan natuurlijke personen moeten
voldoen om voor het lidmaatschap in aanmerking te komen
in het huishoudelijk reglement zullen worden geregeld;
daarbij worden ook personen met een middelbare
opleiding In de door de vereniging bestreken vakgebieden
toegelaten en voorts personen die een functie bekleden
die raakvlakken heeft met de door de vereniging bestreken
vakgebieden;
- de zittingsduur van bestuursleden is beperkt tot
drie jaar met de mogelijkheid eenmaal terstond herkozen
te kunnen worden.
Oe overige voornaamste punten uit de vergadering waren:

- de overleden leden drs. M. G. H. Birkenhäger,
prof. dr. J. H. Becking en ir. L. W. Wil mes werden herdacht;
- de leden van de notulencommissie hadden schriftelijk
bericht, behoudens kleine aanpassingen, met de notulen
akkoord te gaan;
- in de nieuwe notulencommissie werden benoemd de
heren G. Kuipers, ir. P. H. Pels Rljcken en ir. A. D. Verhoeff.
Het bestuur deelde mee:
- op 25 januari 1972 een bezoek te hebben gebracht
aan de Directeur-Generaal voor de Landinrichting van het
Ministerie van Landbouw, ir. S. Herweijer.
- op 2B februari 1972 vertegenwoordigd te zijn geweest
bij de BOste verjaardag van dr. Th. C. Oude mans, erelid
van de vereniging;
- op 7 maart 1972 een bespreking te hebben gevoerd met
het Dagelijks Bestuur van het Bosschap over de
instelling van een commissie meerjarenplan bosbouw;
- op 7 maart 1972 een bespreking te hebben gevoerd
met het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Boseigenaren over punten van gemeenschappelijk belang;
- een commissie te hebben benoemd die zich zal
oriënteren op de mogelijkheden om te komen tot de
stichting van een bosbouwmuseum, bestaande uit
de heren prof. ir. M. Bol. dr. ir. J. F. van Oosten Slingeland,
ir. J. Th. Overbeek en ir. E. Reinders;
- dat zich voor de excursie naar Vlaanderen op 25 en
26 mei 1972 reeds 70 personen aanmeldden;
- in overleg te staan met de directie van het
Bosbouwproefstation om de najaarsbijeenkomst 1972
samen te doen vallen met de herdenking van het
25-jarig bestaan van het Bosbouwproefstation;
- ir. F. W. Burger sch~iftelijk te hebben bedankt
voor het zeer vele en zeer belangrijke werk
gedurende meer dan 40 jaren van redacteurschap aan het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift gewijd;
- dat als lid bedankten: mevrouw S. Thate-Crol,
ir. E. J. Mulder, ir. J. W. Zaayer, J. B. F. Bosch ridder
van Rosenthal, A. H. van Heek en mevrouw M. van Heekvan Hoorn, G. Wijma en L. van Heek;
- dat als nieuwe leden toetraden: jhr. mr. H. G. A. Hooft,
mevrouw J. van Asch van Wijck-Insinger,
mevrouw N. P. Bonnema-Braanker, ir. G. K. R'. Polman,
dr. L. J. van Dijk, dr. ir. A. G. Voorhoeve, ir. W. Kriek,
dr. H. Völkl, D. Kerkmeer. K. Bosker, ir. M. G. WagenaarHummelinck, ir. F. W. ·baron van Tuyll van Serooskerken,
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W. A. P. van der KliJt, G. J. Veldhulzen, W. Timmer,
A. G. Asscherl en E. S. J. Schut;
- de kascommissie rapporteerde bij monde van de
heer ir. L. Oldenkamp bij controle de financiële bescheiden
in orde te hebben bevonden. In de plaats van het
aftredende lid de heer Ir. L. Oldenkamp werd als nieuw lid
van de kascommissie benoemd mej. ir. M. G. Goosen;
- op een totaal telling van de verlies~ en winstrekening
van f 78.389,66 sloot de exploitatie van het Jaar 1971 met
een batig saldo van f 7.474,86. Het kapitaal van de
vereniging - in 1966 f 13.700,- groot - groeide met het
batig saldo over 1971 aan tot j 40.600,- per ultimo 1971;
het streefcijfer van minimaal f 50.000,- komt daarmee
In zicht;
- de Redactiecommissie voor het tijdschrift werd tot
acht personen uitgebreid, door benoeming van de heer
ir. B. T. 805man;
- de studiekring berichtte. dat het voornemen om een
bebossingsplan Oost-Groningen uit te werken moest
worden uitgesteld in verband met ziekte van een der
deelnemers aan de stuc;fie. Op 10 november 1972 zal in de
plaats daarvan het onderwerp "Beplanting in Stedelijke
Gebieden" worden behandeld, waartoe de heer ir. J. Vallen
het onderwerp houtsoortenkeuze ten behoeve van
landschappelijk en recreatief gebruik in een praeadvies
zal uitwerken en mej. ir. M. G. Goosen het onderwerp
invloed van houtsoortenkeuze op inrichting,
leeftijdsklassenopbouw en financiële uitkomsten;
- In de plaats van de aftredende voorzitter ir. D. Sikkel,
werd middels enkelvoudige kandidaatstelling benoemd
mr. B. van Vloten;
- de heer ir. H. A. van der Meiden verzocht het bestuur
bij de heer Craps van de Europese Commissie te bepleiten,
dat ook particulieren die een deel van hun landbouwgronden beplanten met bos voor EEG-premieleningen in
aanmerking gaan komen.
Ir. J. Sipkens
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