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Ingezonden Berichten.
VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING
DER VEREENIGING W. H.G.

Op Dinsdag 29 Januari 11. hield de Vereeniging W.H.G. haar j~ar
lijksche algemeene vergadering in 's Bosch, <:mder voorzitterschap van
den heer E. D. van Dis s e I, Directeur van het Staatsboschbeheer.
De voorzitter deed mededeelingen omtrent ':',de moeilijkhede~" in ,. z~ke
afzet van planten en zaad van den grovedeql.'
Ingeval daartoe aanleiding bestaat, zullen de~ waarborgsomme!'J. welke

de leden hebben gestort en die zijn vastgestel<;l op grond van qen· ge~
middelden jaarlJjkschen afzet aan planten en (pf) zaad. in 193~ ~9rd!!n
herzien.
De wijze, waarop verschillende leden van de W.H.G. advertE;eren.
is dikwijls onduidelijk en geeft in sommige gevallen een verkeer~~ yoor
stelling van hetgeen wordt aangeboden. Het bestuur heeft daa,r9m be...
sloten. hierin eenheid te bren;gen. Met betrekking daartoe zij~ in de
vergadering vier redacties vastgesteld.
Uit het jaarverslag van den secretaris bleek. dat de levering ya,!l. ê:én~
en tweejarige grovedennen, vergeleken bjJ het vorige jaar. m~t 9P:geveer
2$ % achteruit is gegaan. De prijzen ván de tweejarige dennen zIjn. te
rekenen van 1931. met plm. 500/0 terugg~loopen. De omzet va!1 grove...
de,nnenzaad was in 1934 17 % minder dan in het daaraan voorafgaande
jaar en bedraagt nog slechts ongeveer de helft van de hoev~el~~id, die
in 1931 is verhandeld.
w

Algeleverd werden in 193311934:
13.011.250 l ... jarige grovedennen
9.367.700 2_jorig"
10.000 3 . . jarige
555.3 kg zaad.
Het aantal leden is gelijk gebleven; het bedraagt 34.
De financiën van de Vereeniging zijn bevredigend. Voor het seizoen
1933/1934 was de contributie. ten einde de kweekers in deze moeilijke
tijden tegemoet te komen. met 25 % van die over 193211933 verla~gd.
Hierdoor en mede door den geringen afzet aan planten ep'- zf,}ad is het
veimogen van de Vereeniging iets afgenomen. Over het seizClen 19~4H 935
~1 de contributie niet worden verlaagd .
.De heer Jo s de Bie te Zundert, penningmeester van de W.H,G ..
dië aan de beurt was om als bestuurslid af te treden. werd als zoodanig
herkozen.
"
Bij de rondvraag drukte een van de leden zijn spijt t,lit, d.at er dit
jaar. nu er zooveel kegels zijn. waaruit prima ~ad is te winnen. toch
minder kegels dan in andere jaren zullen moeten worden gep~1;lkt. omd.àt
de afzet van ~ad vermoedellJk nog geringer zal zijn dan in het vorig
jaar. Uit de daarop volgende bespreking bleek. dat uitvoer van ~ad
of planten van groveden naar het buitenland vrijwel uitgesloten ~C!ët
worden geacht. I-h!t bestuur besloot echter een' poging te doen om cel!
afzetmogelijkheid in België te vinden.
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Amersfoort.
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Secretaris van de W.H,G.

