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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als leden van de N ederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn, te rekenen met ingang van 1 Januari 1941, aangenomen
H, Ju r gen s Jr., wonende in België te Brasschaet, Hof
St. Edmée .
. Ge r har d ten, Cat e, wonende te Almelo, Huize "Bellinckhof. Wierdenschestraat 208.
A. Los, oud-Hoofd v. d, Djatiboschbedrijf op Java, wonende te Wageningen, Ritsema Bosweg 24.
Ir, I. D. S epe r s, wonende te Eindhoven, Guido Gezellestraat 35.
Ir. E. Rei n der s, wonende te Breda, Laan van Mecklenburg IS.

VOORJAARSVERGADERING.
Het ligt in de bedoeling op Zaterdag 7 Juni a.s. de jaarlijksche voorjaarsvergadering te houden te Utrecht in hotel
"Terminus". De daarvoor noodige vergunning is gevraagd

aan den Procureur-Generaal van het Gerechtshof te Amsterdam.
, Mede in verband met de beperkte gelegenheid tot reizen
is aan deze voorjaarsbi;eenkomst geen excursie verbonden.

De vergadering begint om 11 uur v.m.
AGENDA:

I.
2.
3.
4.

Opening, notulen.
Mededeelingen van d'en voorzitter.
Ingekomen stukken.
Aansluiting onzer Vereeniging bij de Werkgemeenschap
van wetenschappelijke organisaties in Nederland.
5. Verslag Standaardeeringscommissie. (Meting van hout.
Zie April-nummer N.B.T.l.
.
6. Huishoudelijke reglement Van Schermbeekfonds.
7. Behandeling verzoek subsidie over 1941 aan het "Comité voor bestudeering en bestrijding van insectenplagen"
en van de "Commissie Inlandsch Hout".
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Plm. 12.30 uur. Lunch in hotel "Terminus".
In verband met de verschillende distributiebonnen, die
noodig zijn vo';r een koffietafel. zal een warme lunch
worden geserveerd, waarvan de kosten f 1,70 bedragen
en waarvoor noodig zijn bonnen voor 20 gram boter en :

100 gram vleeseh.
De deelnemers gelieven eraan te denken deze bonnen
mede te brengen,
Heropening vergadering te ongeveer 13.30 uur.
8. Voordracht van Dr. J. R. Be ver s I u i s over het
onderwerp: .. De wenschelijkheid van een spoedige invoering van deskundig beheer, voor zoover dit ontbreekt,
in het particuliere boschbezit in Nederland. "
9. EventueeIe mededeelingen van leden over onderwerpen
uit wetenschap of praktijk.
.
10. Rondvraag, sluiting.
Bijgaande briefkaart voor

deelname.
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1 Juni 1941 te willen zenden.
De Secretaris der Nederlandsche Boschbouwverceniging.

H. W. SCHENKENBERG VAN MlEROP.

PERSONALIA.
De boschwachter W. S wen n e is met ingang van
April 1941 benoemd tot bosch wachter in de boschwachterij "Vijlen".
ADRESVERANDERINGEN.
E. ten Cat e H.E.zn .. Almelo, Wierdenschestraat 51.
Ir. A. St 0 f fel s, Utrecht, Prins Hendriklaan 23.
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