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Bestuur
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 8 april
stond de financiële en inhoudelijke afronding over
2002 centraal. In de ledenvergadering op 11 april
zijn de financiële en secretariële jaarverslagen
goedgekeurd.
Verder is door het bestuur gesproken over de
ontwikkelingen met betrekking tot een eventuele samenvoeging van het NBT en het Vakblad Natuurbeheer. De redactieraad heeft drie opties voorgelegd, waarbij het bestuur een voorkeur heeft
uitgesproken voor een volledige samenvoeging van
de beide bladen. Deze voorkeur is ondersteund in
de ledenvergadering van 11 april.
Voor het bestuur is dit een extra reden om externe
financiering aan te gaan trekken voor de KNBV, onder andere in de vorm van sponsors, In de bestuursvergadering is besloten om een sponsorstrategie op te stellen, waardoor ad-hoc beleid kan
worden voorkomen.

Activiteitencommisssie
De activiteitencommissie heeft de jaarlijkse najaarsvergadering gepland op landgoed Middachten. In
de nazomer is er nog een extra bijeenkomst gepland. In park Sonsbeek zal daarbij spontane beukenverjonging centraal staan. Op de website zult u
op de hoogte worden gehouden van deze bijeenkomst. Regelmatig even kijken dus!

Commissie Buitenland
De commissie buitenland heeft vergevorderde plannen voor een vaste rubriek in het NBT met vooral
korte samenvattingen van interessante artikelen uit

Beschrijving

Thema
Oplage (schatting)
Formaat
Pagina's per uur
Frequentie per jaar
Kleur gebruik
Productietijd
Samenstelling redactie
Inhoud, eindredactie
Betaalde artikelen
Interviews in opdracht

buitenlandse tijdschriften. Op 13 mei beslist de redactiecommissie van het NBT over de precieze vorm
en inhoud van deze bijdrage. De Commissie
Buitenland heeft ook het idee opgevat om op de
KNBV-website informatie te zetten voor de Nederlandse gebruiker die informatie zoekt over het buitenland. Binnenkort zal met de webredactie worden
gesproken over de mogelijkheden. De webpagina
zal vooral gericht zijn op de Nederlandse gebruiker
die informatie zoekt over het buitenland. Zo zal er
een lijst met buitenlandse contactpersonen worden
opgenomen en inhoudelijke informatie over bosbouw
en natuurbeheer in het buitenland. Bij dit laatste
onderdeel zal onderscheid worden gemaakt naar
actuele informatie (korte doorlooptijd) en achtergrondinformatie (lange doorlooptijd), zoals uitgebreide versies van artikel-samenvattingen uit het NBT.

Redactiecommissie NBT
Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat het
Vakblad Natuurbeheer aan het eind van dit jaar ophoudt te bestaan. De redactiecommissie NBT heeft
in reactie hierop drie opties uitgewerkt om het NBT
te verbeteren (zie tabel). Alle drie opties worden nader onderzocht, maar het bestuur en de ledenvergadering van 11 april hebben een sterke voorkeur
uitgesproken voor optie 3. Het uitgangspunt is gelijkblijvende abonnementsprijzen. Als optie 3 financieel mogelijk blijkt zal dit onder andere betekenen
dat het tijdschrift vaker zal verschijnen, (gedeeltelijk) in kleur kan worden uitgebracht en sterk aan actualiteit zal gaan winnen (kortere doorlooptijd). In
het nieuwe tijdschrift zal de huidige formule van zowel het NBT als van het Vakblad Natuurbeheer terug te vinden zijn. De redactiecommissie werkt de
inhoud en vorm van het verbeterde tijdschrift uit, het
bestuur is verantwoordelijk voor de financiering.

Berichten (BHB)

3 NBT verbeterd + BHB +
Vakblad Natuurbeheer

Bos

Bos

Bos & natuur

1100
A4
24(32)
6 (4)

1850

2600
A4

1 NBT verbeterd
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Veel kleur
4-5 weken

KNBV
Nee
Nee
Nee

2 NBT verbeterd incl. Bos en Hout

32

32
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Full-colour
4 weken
KNBV + SBH
Nee
Nee
Nee
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Full-colour
3 weken
KNBV + SBH + Natuur
Ja
Ja
Ja
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Studiekring

De Webcommissie

De studiekring heeft weer de eerste stappen gezet voor een nieuwe studiedag op 26 september
2003. Over het onderwerp van de studiedag is
nog overleg gaande. Verder heeft de studiekring
ideeën voor onderwerpen, die op een ledenvergadering van de KNBV aan de orde zouden kunnen
komen of tijdens een studiemiddag van beperkte
omvang.

De nieuw vormgegeven KNBV-website is klaar! De
geheel nieuw vormgegeven site is te vinden op het
vertrouwde internetadres: www.knbv.nl. Nu de
vormgeving gereed is, zal de webcie gaan werken
aan een verbeterde informatievoorziening (actuele
berichten vanuit de KNBV, een activiteitenkalender,
etc.). Ideeën en tips daarvoor zijn altijd welkom bij
de leden van de web cie.
Door het vertrek van het webcielid Kees van Vliet, is
er een vacature ontstaan. Lijkt het je leuk mee te helpen de informatievoorziening binnen en over de
KNBV te verbeteren, meld je dan bij één van de leden. Je hoeft geen technische kennis te bezitten,
maar wel een gezonde dosis enthousiasme en ongeveer een uur per week aan vrije tijd.
De webcie (Ekko Aertsen, Marleen van den Ham,
Marjanke Hoogstra, Yves Martens en Kees van Vliet).

Pro Silva
De voorjaarsexcursie in mei staat in het teken van
Wood stock. Ook voor de najaarsexcursie is het thema vastgesteld, namelijk het voorkomen van schade door het gebruik van harvesters en processors,
bezien vanuit Pro Silva beheer.
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