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de huidige overeenkomst van kracht bleef; als gevolg hiervan zou het bestuur
nieuw overleg plegen en zich beraden over een verhoging van de contributie.
In verband met een en ander werd de begroting voor 1962 voorlopig
goedgekeurd en werd besloten deze punten opnieuw op de agenda voor de
"oorjaarsvergadering 1962 te plaatsen.
Het Dezoek aan de „Holzmesse" te Dusseldorp was bijzonder geslaagd.
Voor een uitgebreider verslag van de excursie en de vergaderingsbesluiten
wordt verwezen naar het tijdschrift van december 1961.
Werkzaamheden van het bestuur.
Het bestuur kwam enige malen in vergadering bijeen. Voorts was het
bestuur vertegenwoordigd bij de overdracht van het geschilderd portret van
prof. dr G. Houtzagers op 26 januari 1961 te Wageningen. Op 18 mei 1961
heeft het bestuur zijn gelukwensen aangeboden aan Jhr W. H. de Beaufort
bij de viering van diens 80ste verjaardag.
Overzicht van de Commissies, die het bestuur in haar taak bijstaan of
of waarin het bestuur vertegenwoordigd is per 31 december 1961.
1. De Redactie-commissie voor het Nederlands Bosbouw Tijdschrift: als
onder het hoofd „Het tijdschrift" vermeld.
2. De Studiekring-commissie: prof. dr J. F. Kools, voorzitter, ir A. G. Gerritsen, secretaris, ir J. S. van Broekhuizen, lid, ir A. A. C. van Leeuwen,
lid en ir H. A. van der Meiden, lid.
3. De Redactie-commissie voor Publicaties: ir A. J. Grandjean, voorzitter,
jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris, ir A. G. Gerritsen,
lid, ir A. Lanz, lid en ir L. Wilmes, lid.
4. De Kas-commissie: ir J. T. M. Broekhuizen, ir J. F. Smit en ir P. H. M.
Tromp.
5. De „Commissie van Vier" inzake het tijdschrift: mr J. W. Bax, P. M.
Tutein Nolthenius, ir J. C. E. C. N. Van Florenstein Mulder, ir A. A. C.
van Leeuwen en dr H. van Vloten, adviserend lid.
6. Vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht van de Stichting Natuurfonds: dr J. de Hoogh.
De secretaris van de K.N.B.V.,
ir A. A. C. van Leeuwen.

PERSONALIA
Bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1962 werd ir I. A. de Hulster benoemd
tot hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt en
bosbescherming in de tropen aan de Landbouwhogeschool, als opvolger van
dr J. H. Becking.

