Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Op 25 September 1941 is ten kantore van notaris C. J.
van den Be r k hof te Utrecht gepasseerd een akte in
zake wijziging van het hUishoudelijk reglement van het
Van Schermbeekfonds.
Genoemd huishoudelijk reglement luidt thans als volgt:
Artikel 1. Het beheer over het ..Van S c her m b e e kIon d s" wordt gevoerd door het Bestuur van de .. Nederlandsche: Boschbouwvereeniging". als vertegenwoordiger van

die Vereeniging, zonder dat daarvoor loon in rekening wordt
gebracht.
Artikel 2. Het kapitaal van het fonds· bestaat uit inschrijvingen ten name van het fonds in het 3)/, % Grootboek van
de Nationale Schuld en eventueel uit inschrijvingen ten name
van het fonds in de Rijkspostspaarbank. De beheerder belegt
het kapitaal. afgezonderd om het fonds tot stand te brengen,
na aftrek van de noodzakelijke beheerskosten, voor zoover
mogelijk, op voormeld Grootboek en doet ten name van het
fonds, daarop. voor zoover mogelijk, inschrijven de bedragen
door derden vrijwillig aan het fonds toegevoegd en de renten.
die het fonds opleveren zal. na aftrek van de kosten verbonden aan de uitreiking van de prijzen voor de bekroonde antwoorden op de prijsvragen of steun voor het doen verschijnen

van publicaties over den boschbouw en de noodzakelijke
beheerskosten.
Bijdragen, te klein om bij de Grootboekkapitalen te voegen,
worden ingeschreven in de Rijkspostspaarbank.
De beheerder is bevoegd de rente, na aftrek van de voormelde kosten, te storten in een reservefonds voor het nakomen

van de geldelijke verplichtingen, die voortvloeien uit het
streven naar voldoening van de opgaven, die door het fonds
gesteld worden.
Artikel 3. Geen prijsvragen worden uitgeschreven, geen
prijzen worden uitgereikt en geen steun voor het uitgeven

van boschbouwkundige publicaties wordt toegezegd of verleend, zoolang naar het oordeel van den beheerder de desbetreffende kosten niet uit de rente van het kapitaal. of uit
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het in artikel 2 genoemde reservefonds, kunnen worden
bestreden,

Artikel 4. De beheerder maakt het bestaan van het fonds
en de gelegenheid om daaraan bedragen toe te voegen, benevens het uitschrijven van prijsvragen, het uitgeven van

boschbouwkundige publicaties, de toekenning van bekroningen, het verleenen van steun voor genoemde publicaties en

alle andere aangelegenheden het fonds betreffende, bekend
door zoodanige maatregelen als hij w.enschelijk oordeelt.

Arlikel 5. De antwoorden op de prijsvragen worden beoordeeld door een commissie van een oneven aantal leden,
te benoemen door den beheerder, met meerderheid of eenparigheid van stemmen.
De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen
toe te kennen.

Worden prijsvragen bij herhaling uitgeschreven, dan zijn,
evenals bij de eerste uitschrijving, bij de mededinging uitgesloten, wie tot de beoordeelaars van de betrokken prijsvraag
hebben behoord of behooren,

Arlikel 6. De antwoorden worden met een zinspreuk onderteekend en moeten in machineschrift zijn gesteld,
Ze worden ingezonden met bijvoeging van een kaartje,
bevattende den naam en het adres van den schrijver, benevens de betrokken zinspreuk, de eerste vij f .en laatste vij f
woorden van het antwoord en gesloten in een verzegelde
enveloppe. mede dragende die zinspreuk.
Artikel 7, De prijzen of het verleenen van steun voor
boschbouwkundige publicaties bestaan in studiewerken op
boschbouwkundig of aanverwant gebied of geldsommen, ter
keuze van de prijswinners.

Artikel 8. De niet bekroonde antwoorden worden, zonder
opening van de betrokken enveloppes ter aanwijzing van
den schrijver vernietigd. tenzij de betrokken schrijvers binnen
twee jaren na een deswege tot hen gerichten oproep hun
verlangen tot terugzending kenbaar maken. in welk geval
aan dit verlangen zal worden voldaan, De bekroonde antwoorden blijven eigendom van de schrijvers en worden h\ln
teruggezonden,
Artikel 9, Boschbouwkundige publicaties ,waarvan de kosten
geheel of voor een overwegend deel door het fonds gedragen
worden, zullen als afzonderlijke uitgave verschijnen en op
dUidelijke wijze op den omslag bedrukt moeten zijn met de
woorden: .. Uitgave van het Van Sc her m b eek f 0 n d 5',
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Baten, voortvloeiende uit zulk een uitgave, komen ten
goede aan het fonds.
Bij het verleenen van steun aan belangrijke boschbouwkundige werken, welke steun door den beheerder bij uitzondering kan worden verleend, behoort op den omslag van het
boekwerk op duidelijke wijze te zijn vermeld: .. Uitgave met
steun van het Van S c her m b eek fan d s".
Baten, voortvloeiende uit zulk een uitgave komen niet ten

goede van het fonds.
Artikel 10. Jaarlijks in. de .maand April wordt door het
Bestuur een schriftelijk kort v~rslag opgemaakt van de verrichtingen. en omstandigheden, het fonds in het afgeloopen
jaar betroffen hebbende. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van de N ede rI a n d s c heB os c hbo u wver een i gin g wordt mededeeling van dit verslag gedaan.
De verslagen blijven berusten in het archief van den be-

heerder.
Arlikel 11. Wijzigingen in dit HUishoudelijk Reglement
kunnen alleen aangebracht worden krachtens besluit, genomen in een algemeene vergadering der N ede r I a n d s c h e
Bos c hbo u w ver een i gin 9 met ten minste twee derden van de stemmen der aanwezige leden.
Utrecht, 25 September 1941.
Voor echt erkend:
(geteekend :) H. VAN MIEROP.

Als leden van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn aangenomen:

Ir. B. Vee n, wonende te Wageningen, Celebesstraat 1.
Ir. W. Voo rb e y tel Ca n n e n b u r g, wonende te
Rosendaal (Gld.), .. De Hut".

•

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN VERGADERING
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING
OP ZATERDAG 4 OCTOBER 1941.
Onder gro·ote belangstelling organiseerde de N.B.V. op
Zaterdag 4 October 1911 in de plaats van den 15den
Wetenschappelijken Cursus een tweetal lezingen te Wageningen.
Prof. Dr. V. J. Kon i n g s b erg er sprak over "Het
Groeistofprobleem in verband met zijn toepassingen" en
Dr. A. Va û t e over .. De mogelijkheden voor het toepas-
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sen van een biologische of een oekologische bestrijding van
insectenplagen in onze bosschen".

Deze voordrachten werden resp. bijgewoond door 76 en
57 leden en genoodigden. De voordrachten zullen in dit
tijdschrift worden opgenomen.
In den namiddag van dien dag hield de N .B.V. haar
algemeene vergadering in hotel "de Wereld".
Er waren aanwezig 47 leden.
De rekening en verantwoording over 1940, alsmede de
begrooting over 1942 werden goedgekeurd. De contributie
blijft bepaald op f 15.- per jaar met inbegrip van het
abonnement voor het tijdsch.rift.
In de kascommissie voor het nazien van de rekening over

1941 werden benoemd de heeren J. J. A. S. van A I p hen,
P. J. Drost en Prof. J. H. Jager Gerlings.
In ,de plaats van den aftredenden secretaris, den heer
H. W, Schenkenberg van Mierop werd gekozen
de heer F. W. B u r g e r. In de redactie werd gekozen
de heer F. W. Burger.
Voor

de te houden

voorjaarsvergadering en excursie

werden verschillende voorstellen gedaan. Het bestuur zal
zich daarover t.Z.t. beraden. ,
De Secretaris der Nederl. Boschbouwvereeniging,
'F. W. BURGER.

PERSONALIA.

•

Met ingang van 1 October 1941 zijn in vasten dienst
benoemd tot boschwachter bij het Staatsboschbeheer ter
standplaats Appelscha : G. As s i es en ter standplaats
Gaasterland : C. J. S i x 0: ij kst r a, terwijl bij dit beheer
achtereenvolgens zijn benoemd in tijdelijken dienst tot boschw",chter in Algemeenen Dienst ter standplaats Chaam en
tot adspirant-boschwachter ter standplaats Utrecht: W.
Fr e n s en 'P. Sm i t.
ADRESVE~NDERING.

Ir. J. Boe k est e in:

Apeldoorn, Regentesselaan 9 .
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