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Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbou wvereeniging
TWINTIGSTE JAARVERGADERING.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijdag
30 September 1932 te Wageningen in Hotel "de Wereld".
's avonds om half acht.
De agenda luidt als volgt :'
I. Opening.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering te Utrecht.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. jaarverslag van den secretaris.
5. Rekening en verantwoording van den penningmeester.
6. Idem betreffende het N ederlandsch Boschbouw Tijdschrift.
7. Benoeming van een kascommissie van drie leden voor
het nazien der verantwoordingen.
.
8. Vaststelling van de begrootingen voor het volgende jaar
en van de contributie voor 1933.
9. Verkiezing van een voorzitter in de plaats van Prof. Dr.
H. A. j. M. Beekman (niet herkiesbaar).
Het Bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 19
van het HUishoudelijk Reglement de volgende niet bindende candidaatlijst opgemaakt:
Ir. j. H. j a g erG e r I i n g s te Zeist.
Prof. A. teW e c hel te Wageningen.·
10. Verkiezing van twee leden van de Redactie-commissie
in de plaats van wijlen den heer C. j. G. Sis sin g h en
Prof. Dr. H. A. j. M. Be ek man. Het Bestuur heeft
voor deze vacaturen ingevolge art. 2 en 19 van het H1uishoudelijk Reglement de volgende bindende candidaatlijsten opgemaakt.:
.
a. voor de vacature wijlen den heer C. j. G. Sis sin g h.
Ir. A. F. K u h n te Amersfoort.
Ir. C. Sta f te Arnhem.
b. voor de vacature Prof. Dr. H. A. j. M. Be e kma n :
Prof. A. teW e c hel te Wageningen.
Ir. H. van V lot e n te Wageningen.
11. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1933.
12. Rondvraag.
De Secretaris.
13. Sluiting.
F. W. MALSCH.
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DE 7e WETENSCHAPPELIJKE CURSUS.
Deze cursus zal worden' gehouden te Wageningen op
Vrijdag 30 September en Zaterdag I October 1932.
Het programma luidt als volgt:
Vrijdag 30 September.
13)/, uur: Dr. J. R. Be ver s I u i s. Iets over den anatomischen bouw van het hout en de practische

15 uur:

beteekenis daarvan. Met lichtbeelden.
Ir. deC a s ser e s. De taak van den boschbouwer bij het streekplanwerk.

Zaterdag 10ctober.
9 uur:
Ir. L. C. Ge e r I i n g" Enkele opmerkingen over
de samenstelling en de ontwikkeling van jong
grovedennenbosch.
IO)/, uur: Ir. H. van V lot e n. Een en ander over de
mycologie en den boschbouw.
12 uur:
Ir. N. van Poe ter e n. Over de economische
. beteekenis van Rhabdocline pseudotsugae Sydow.
14 uur:
Excursie in de omgeving van Wageningen onder leiding van Ir. L. C. Ge e r li n g. Demonstratie van enkele in de voordracht van Ir. L.
C. G e e' r I i n g besproken punten, tevens bezichtiging van de 'kweekerij van het Rijksboschbouwproefstation.
De voordrachten zullen worden gehouden in de Collegezaal voor microbiologie van Prof. Dr. S ö h n gen (Wag.
Berg).
Voor de excursie is de plaats van samenkomst: Hotel
"Belvédère, om 13.53 (vertrek Hotel "de Wereld" 13.50
per electr. tram). Terugkomst te Wageningen 16.20.
Het Bestuur geeft gelegenheid tot introductie voor den
cursus en de excursie. Zij die geen lid zijn van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, kunnen zich opgeven bij

den Secretaris, Ramstraat 33, Utrecht.
Aan hen" die er prijs op stellen, dat voor logies wordt
gezorgd en die aan den gemeenschappelijken maaltijd op
Vrijdag .30 September wenschen deel te nemen, wordt verzocht de oij dit nummer ingesloten briefkaart ingevuld te
zenden aan den heer Ir. H. van V lot e n, Belmontelaan
5 te Wageningen.
De Secretaris.

F. W. MALSCH.

