389
JAARVERSLAG 1962

Het ledental.
In het jaar 1962 ontvielen ons de leden: D. van Aalst; A. R. Z. Graaf van
Rechteren Limpurg en H. Th. s'Jacob. Voor het lidmaatschap bedankten: J.
L. H. Claessen; ir G. N. Danhof; ir J. F. W. Essenburg; ir J. H. A. Furguson;
ir P. C. M. Fluyt; C. H. Japing; mr J. H. Kist; Mej. dr J. C. Went; dr V. Westhoff en A. J. Weyborg. Als nieuwe leden traden toe: H. W. Blomberg; A. P. J.
G. Claessen; R. F. de Fremery; G. J. den Hartog; E. H. van Heek; ir W. Hey;
E. M. C. Gravin van Rechteren Limpurg; A. Graaf Solms en mej. W. G. M.
van Vloten. Als donateurs traden toe: Mej. A. K. Eeuwens en J. M. Oskam.
Als donateur bedankte het Bosbedrijf "StepeIerveld" . AIs lid werd geschrapt:
O. Haffmans. Als donateur werd geschrapt: de "Groep Inlandse Houthandelaren".
Als gevolg van deze mutaties bedroeg het aantal leden en donateurs per 31
december 1962 achtereenvolgens 271 en 23 totaal 294 tegenover 276 en 23,
totaal 299 per 31 december 1961 en 283 en 22 in totaal 305 per 31 december 1960. Aldus wederom een kleine daling.
De contributie.
Met ingang van 1 januari 1962 werd de contributie bij besluit van de algemene ledenvergadering te Eindhoven gehouden op 25 mei 1962 verhoogd
van f 20 tot f 25 per jaar. De interne verdeling van elke f 25 contributie
werd gesteld op f 20 voor het tijdschrift en f 5 voor de vereniging. Het lidmaatschap van zogenaamde dubbele leden dat wil zeggen echtgenoot-leden
en leden, die tevens lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren,
bleef gehandhaafd op f 10 per jaar.
De minimum bijdrage van donateurs 'werd bij besluit van dezelfde vergadering verhoogd van f 20 tot f 30 per jaar met ingang van 1 januari 1963,
terwijl het abonnementsgeld voor het tijdschrift werd verhoogd van f 14 tot
f 20 per jaar en voor de zogenaamde goedkope (bijzondere) abonnementen
van f 7,50 tot f 12,50 per jaar, beide eveneens met ingang van 1 januari 1963.
Het bestuur.
In verband met het periodiek aftreden van prof. dr. J. H .Becking als
voorzitter van· het Bestuur, ontstond bij de najaarsvergadering op 12 oktober
1962 een vacature. Het bleek niet mogelijk hierin op hetzelfde ogenblik
reeds te voorzien, zodat de vice-voorzitter in de daaropvolgende interimperiode het voorzitterschap waarnam. Dientengevolge was het bestuur na
12 oktober 1962 als volgt samengesteld: (vacant) voorzitter. ir A. A. C. van
Leeuwen, secretaris, ir J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, penningmeester, ir A. Stoffels, vice-voorzitter en ir L. W. WiJmes, 2e secretaris.

Het tijdschrift.
In de redactie-commissie van het Tijdschrift werd ir A. J. Granjean als
lid herkozen, zodat de redactie-commissie ongewijzigd als volgt bleef samengesteld: dr H. van Vloten, voorzitter, ir F. W. Burger, secretaris, ir M. Bol,
ir J. F. M. Broekhuizen en ir A. J. Grandjean, leden.
Het aantal abonnementen verminderde in 1962 van 609 tot 603, met inbegrip van de leden en donatuers.
In de begroting 1962 is gerekend op een vergroting van het tijdschrift met

390
25%, mede in verband met de op te nemen "Berichten van het Bosbouwproefstation" .
De met de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren bestaande samenwerking betreffende het Tijdschrift onderging een wijziging. Tussen beide
verenigingen werd namelijk voor de jaren 1961, 1962 en 1963 een nieuwe
kostenverdeling overeengekomen, inhoudende dat van de netto kosten (dat
wil zeggen de kosten na aftrek van advertentie-opbrengsten) iedere vereniging
haar eigen bladzijden gebruikt voor interne huishoudelijke mededelingen,
bekostigt en dat van de overige bladzijden 4/7 deel ten laste van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging en 3/, ten laste van de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren, zal komen.
Commissies.
In plaats van de periodiek aftredende secretaris van de Studiekring-commissie, ir A. G. Gerritsen, werd benoemd in dezelfde functie ir J. F. M.
Broekhuizen, zodat de Studiekring-commissie als volgt was samengesteld:
prof. dr J. F. Kools, voorzitter, ir J. F. M. Broekhuizen, secretaris, ir J. S.
van Broekhuizen, ir A. A. C. van Leeuwen en ir H. A. van der Meiden, leden.
Op 23 februari 1962 werd te Arnhem een Studiekring-dag gehouden, gewijd aan het onderwerp "de afzet-mogelijkheden van inlands hout", waarbij
de discussie onder leiding stond van prof. dr Th. L. M. Thurlings.
In de Redactie-commissie voor Publicaties werd, in verband met het periodiek aftreden van ir A. G. Gerritsen tot lid gekozen ir J. Sipkens, zodat de
Redactie-commissie voor Publicaties als volgt werd samengesteld: Ir A. J.
Grandjean, voorzitter, jhr ir J. E. M. van Nispen tot Pannerden, secretaris
ir A. Lanz, ir J. Sipkens en ir L. W. Wilrnes, leden.
In mei 1962 is een nieuwe aflevering van het bosbouw-zakboekje verschenen.
In de plaats van ir J. H. van Tuil werd tot lid van de kascommissie benoemd ir J. F. M. Broekhuizen, zodat de kascommissie werd samengesteld
uit de leden ir P. H. M. Tromp, ir H. van Medenbach de Rooy en ir J. F. M.
Broekhuizen.

Vertegenwoordigingen.
De vertegenwoordiging van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging in de Stichting Natuurfonds berustte aanvankelijk bij dr J. de Hoogh.
In verband met diens bedanken volgde prof. dr J. H. Becking hem op als lid
van de Raad van Toezicht voor de Stichting Natuurfonds.
De 36e voorjaarsbijeenkomst.
Op 25 en 26 mei 1962 werd de 36ste voorjaarsbijeenkomst gehouden. De
algemene ledenvergadering vond plaats in het Parkhotel te Eindhoven. Eén
excursie werd gemaakt naar de bossen van de gemeente Someren; de andere
naar die van de gemeente Veldhoven, Vessem en Oost-West- en Middelbeers.
Beide stonden onder leiding van ir L. C. Geerling. Hierbij trad vooral op de
voorgrond het probleem van verontrustende sterfte van grovedennenopstanden
van 20---30 jaar en ouder.
De 38e najaarsbijeenkomst.
Op 12 en 13 oktober 1962 vond de najaarsbijeenkomst plaats te Apeldoorn;
de algemene ledenvergadering werd gehouden in hotel "de Keizerskroon".
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Een excursie leidde naar het Nationale Park "de Hoge Veluwe", onder leiding
van ir J. H. van Tuil. De tweede excursie vond plaats in het Staats-wildreservaat in de bossen van Ugchelen, Hoogbuurlo en Hoenderlo, waarbij de leiding
berustte bij ir C. H. J. Maliepaard en ir H. Veenendaal. Beide excursies
en met name de laatste gaven gelegenheid een beter inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheden en beperktheden van een combinatie van productieve bosbouw
en wildbescherming.
Werkzaamheden van het Bestuur.
hl dit jaar ontviel ons Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Wilhelmina.
Onze vereniging had het voorrecht de hoge bescherming van Hare Koninklijk Hoogheid gedurende een groot aantal jaren te mogen genieten (19351949). hl de jaren nadien was Hare Koninklijke Hoogheid erelid van onze
vereniging. Het bestuur was tegenwoordig bij de begra1enis van Hare Koninklijke Hoogheid.
Op 28 februari 1962 bereikte dr Th. C. Oudemans de zeventigjarige leeftijd. Ter gelegenheid hiervan werd op 3 maart 1962, op het Jachtslot van
de Hoge Veluwe een receptie aangeboden door de Nederlandse bosbouw,
waaraan onze vereniging medewerkte. Daarbij werd dr Oudemans benoemd
tot Lid van Verdienste van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.
Het bestuur was vertegenwoordigd bij het a1scheidscollege van prof. dr J.
H. Becldng in de aula van de Landbouwhogeschool, op 26 oktober 1962.
Als geschenk van de Nederlandse bosbouw werd nadien een geschilderd portret van de hoogleraar aangeboden en werd een receptie gehouden, waarvan
de organisatie mede bij onze vereniging berustte.
Voorts was het bestuur aanwezig bij de inaugurele rede van prof. ir I. A. de
Hulster tot hoogleraar in de houtmeetkunde, de bosbedrijfsleer en de houtteelt en bosbescherming in de tropen aan de Landbouwhogeschool, als opvolger van prof. dr J. H. Becking.
Het bestuur kwam regelmatig in vergadering bijeen.
In februari werd bovendien een bespreking gevoerd met het bestuur van
de Vereniging van Boseigenaren, waarbij ir F. W. Burger de redactie van het
bosbouw-tijdschrift vertegenwoordigde. Daarin werden nieuwe a1spraken gemaakt betreffende de samenwerking van beide verenigingen inzake het tijdschrift welke in de voorjaarsvergadering door de algemene ledenvergadering
werden goedgekeurd.

De secretaris van het bestuur van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging
Ir A. A. C. van Leeuwen.
NIEUWE LEDEN
Als lid traden toe de heren ir B. B. Glerum, ingenieur bij het Saatsbosbeheer, Soest, Staringlaan 29; R. W. Ledeboer, boseigenaar, Enschede, postbus 239; rnr R. Leopold, boseigenaar, 's Gravenhage, Stienhovenstraat 23;
dr F. de Soe!, hoofdingenieur bij het Staatsbosbeheer, Zeist, Prinses Beatrixlaan 14 en G. Jos. Ti=ermans, boseigenaar, Kessel, "Baarskamp".
Ir A. A. C. van Leeuwen, secretaris.

