6 De begroting 1985 wordt door de penningmeester
goedgekeurd. Het jaar 1985 is het jubileumjaar. Dit jubileum zal extra kosten met zich meebrengen. Aangezien de jubileumcommissie zich nog in het voorbereidingsstadium bevindt, zijn concrete begrotingscijfers
nog niet te geven. Besloten wordt tijdens de extra ledenvergadering begin dit voorjaar, ook de begroting
1985 van de jubileumcommissie te behandelen.
De begroting 1985 geeft verder geen aanleiding tot
commentaar en wijzigingen. De vergadering keurt de
begroting 1985 goed.
7 Bestuursmutaties:
De voorzitter M. M. G. R. Bol en het bestuurslid J. W.
H. van der Krol treden reglementair af en zijn herkiesbaar. Het voorstel van het bestuur om beide heren te
herbenoemen wordt door de vergadering aanvaard.
8 De Natuurschoonwet
De heer L C. Smit geeft een uiteenzetting van de gecompliceerde en voor de bosbouw zeer belangrijke
Natuurschoonwet. De toelichting zal in het NBT gepubliceerd worden.
9 Mededelingen uit Wetenschap en Praktijk
- Jubileumcommissie (J. van den Bos - voorzitter).

In 1985 zullen de volgende jubileumactiviteiten
plaatsvinden:
- Symposium - te houden op 4 oktober.
- Het uitgeven van een boek over bos en de bosbouw voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6-8 jaar.
- Een feest voor onze leden.
- Een bosbouwtentoonstelling op Groeneveld.
- Prijsvraag voor adviesbureaus met als vraag de
aanleg en ontwikkeling van een bos in een stedelijk
gebied.
De jubileumactiviteiten zullen omstreeks ƒ 40.000,gaan kosten, rekening houdend met opbrengsten. Gezien dit hoge bedrag wordt gezocht naar een of meerdere sponsors.
Uit de discussie die daarop volgt blijkt dat de vergadering geen bezwaren heeft tegen sponsoring, mits de
nodige voorzichtigheid wordt betracht en de KNBV vrij
blijft in haar handelen.
Op de bijzondere ledenvergadering van 9 februari
zal het bestuur een definitieve jubileumbegroting aan
de vergadering voorleggen.
- Activiteitencommissie: Voorjaarsbijeenkomst zal
besteed worden aan de financiële aspecten van de
groveden.

Agenda
Donderdag 21 maart 1985 (en niet woensdag 213) Themadag Bostypologie. Rijkskantorengebouw •
Westraven, Zaal 3, Utrecht, Inlichtingen: ir. H. Koop,
RIN, Leersum.
Cursussen VvA-BCS Telefonische informatie bij:
A. W. van Weperen, tel. 085-629191 (overdag), 085334479 ('s avonds).
14 en 15 maart en 14 juni 1985
Cultuurtechniek.

Natuurtechniek en

7,14,21 en 28 maart en 4 en 11 april 1985
van microcomputers (herhaling).

Gebruik

27 en 28 maart en 24 en 25 april 1985 Taxatie van
Agrarisch Vastgoed (herhaling).
3 en 4 april 1985

Landinrichting.

April en mei 1985 (5 dagen)
sic.

Programmeren in Ba-

18 en 19 april 1985 PAO-cursus "Regionale ruimtelijke planning en toekomstonderzoek". Inlichtingen:
Bureau PAO-LH, tel. 08370/84094/84093/84092.
,
3 mei 1985 Voorjaarsbijeenkomst Kon. Ned. Bosb.
Ver. Nadere inlichtingen volgen.
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Groenvoorziening
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Planning
Exploitatie
Adviezen
Verhandeling rondhout
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