KNBV

Verslag van de 50e najaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Met het uitspreken van de gebruikelijke rede opende
de voorzitter, B. van Vloten, op 8 november 1974 de

najaarsbijeenkomst in Utrecht. De voornaamste
punten uit de vergadering, die door 70 leden werd
bijgewoond zijn:
De notulencommissie, bestaande uit mej. A. M.
Hazevoet, B. T. B05man en 1. L. van de Ja9t heeft

schriftelijk meegedeeld, behoudens enkele redactionele wijzigingen, akkoord te gaan met de notulen.
In de nieuwe notulencommissle worden benoemd:

N. W. J. Borsboom, H. M. van der Hout en
S. P. Visser.
-

Sinds de najaarsvergadering traden als leden

tot de vereniging toe: J. A. Bleijs, A. H. Schaafsma,
M. Jacobi, J. M. van Susante, G. Bikker, H. M. v. d.
Hout, N. W. J. Borsboom.
Door het Bosbouwproefstation is rapport uitgebracht over het onderzoek naar de mogelijkheden
leembrij toe te passen ter bescherming van het jonge
naaldhoutplantsoen in nieuwe cultures (dit onderzoek

- De begroting 1975 wordt goedgekeurd nadat de
volgende wUzigingen In de voorgestelde begroting
zijn aangebracht:
voor de museumcommissie wordt een bedrag van

f 500,- opgenomen;
een post onvoorzien wordt opgevoerd van f 2.000,-;
het nadelig saldo komt hierdoor op f 4.600,-;
het voorstel van het bestuur de contributie ondanks
het negatieve saldo ongewijzigd te laten wordt door
de vergadering overgenomen;

een en ander betekent, dat dit ten koste zal gaan
van het kapitaal van de vereniging en dat dit ultimo
1975 ca f 50.000,- groot zal zijn.
Na een uitvoerige discussie over de noodzaak C.q.

wenselijkheid van het hebben van een dergelijk
kapitaal voor de KNBV wordt besloten dit kapitaal te
handhaven en jaarlijks te laten groeien volgens een
nog nader vast te stellen index.
- Het voorstel tot liquidatie van het van Schermbeek- en het van Disselfonds, voorbereid door

F. W. Burger, wordt in principe door de vergadering

was op het verzoek van de KNBV op gang gebracht).

overgenomen. Ten aanzien van de bestemming van
de middelen zal het bestuur een nader voorstel aan

1. Luitjes geeft een overzicht van de resulraten: de

de ledenvergadering voorleggen.

leem blijft goed zitten bij droog weer na het planten;
in dat geval is het resultaat ook positief en de
vreterij minder. Bij nat weer spoelt "de leem er echter

vrij spoedig af. J. Luitjes stelt dan ook dat de
resultaten als zeer voorlopig moeten worden gezien.
De werkgroep zaadcomité heeft haar eindrapport
aan het bestuur gezonden. R. Koster formuleert de

conclusies: het is noodzakelijk dat het zaadcomité
er komt; na overleg met SBB en Bosschap wordt
voorgesteld het zaadcomité organisatorisch onder te

brengen bij het Bosschap.
-

Het bestuur zal de mogelijkheden onderzoeken

om te komen tot differentiatie van de contributies
voor gepensioneerden.

- Het concept-jaarverslag wordt, nadat de opmerking
van baron J. A. J. B. van Oldeneel tot Oldenzeel
over het juiste aantal leden en van C.

J.

G. Sissingh

wat betreft een foutief jaartal zijn verwerkt en goedgekeurd.

-

Verkiezing nieuwe bestuursleden: door middel van

enkelvoudige candidaatstelling wordt E. P. L. Hesseis
voor een tweede termijn benoemd en wordt A. Schotveld benoemd 'in de plaats van V. Timmermans.
De voorzitter zegt V. Timmermans dank voor zijn

inzet ten behoeve van de KNBV.
-

H. M. Heybroek brengt namens de redactie-

commissie van het tijdschrift verslag uit. Komend
voorjaar zal de redactie in het tijdschrift een preadvies opnemen over de naam, de plaats en de

inhoud van het tijdschrift.
In de voorjaarsvergadering kan dit pre-advies vervolgens aan de orde worden gesteld.
-

M. M. G. R. Bol bericht voor de museum-

commissie, dat de activiteiten nu vooral gericht zijn op
de voorbereiding om te komen tot een stichting;

tevens worden de subsidiemogelijkheden nagegaan.
Verheugend is, dat de Actie Natuur f 1aa.ooo,beschikbaar heeft gesteld voor het toekomstig
museum.
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- Door het bestuur wordt voorgesteld in het voorjaar
een tweedaagse bijeenkomst te organiseren gedurende de eerste helft mei met als onderwerp: de invloed

gadering gaat accoord met de suggestie dat bij
definitieve opgave van deelname een bepaald bedrag
vooruit betaald moet worden.

van bosverjonglngs~ en bosverzorgingssystemen op

De voorlopige inventarisatie van de belangstelling .
en de reactie van de aanwezigen zUn zodanig, dat

de stormvastheid van het bos. De vergadering sluit

wordt besloten de organisatie verder door te zetten.
Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan de

zich bU deze suggest'ie aan.
-

Excursie Denemarken:

Door P. H. Pels Rijeken worden de mogelijke
onderwerpen voor een bezoek aan Denemarken
opgesomd, waarbij de organisatie van een en

ander aan de Deense Bosbouw Vereniging kan
worden overgelaten.
De secretaris vermeldt, dat moet worden uitgegaan

van een bedrag van

f

500,- tot

f 600,- per deel-

nemer voor een driedaags verblUf in Denemarken
(incl. reiskosten van en naar Denemarken). De ver-
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excurs'ie naar Denemarken te combineren met een

bezoek aan de Elmia in Zweden.
N.B. Inmiddels heeft het bestuur G. Memellnk bereid
gevonden de organisatie van de excursie in overleg

met de Deense Bosbouw Vereniging voor te bereiden.
-

Om 15.00 uur wordt de vergadering door de

voorzitter gesloten.

A. D. Verhoeff

