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JAARVERSLAG VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUWVEREENIGING.
1 SEPTEMBER 1932·-'1 SEPTEM.BER 1933.'

,'.

LEDEN.

Het ledental vermeerderde met 3 door het toetreden van
Mej. Dr. G. W i I b rin k en de heeren A. A. Bon n em a en Dr. H. J. Ven e m a, zoodat het aantal op 1 September 1933, 89 bedroeg.
CONTRIBUTIE.

De contributie,' met inbegrip van het abonnement op het
tijdschrift werd overeenkomstig het besluit van de algemeene
vergadering van 30 September 1932 met f 2.50 verlaagd en
vastgesteld op f 15.-, te innen in twee halfjaarlijksche termijnen ad f 7,50.
, .
.
~.'.

BESTUUR.

In de plaats van den Voorzitter; Prof. Or, H. k J. M.
B eek man, die niet herkiesbaar was, werd tot Voorzitter
gekozen de heer J. H. Ja g 'e r Ge r I i n g s, zooda! het
bestuur in het afgelo~pen jaar als volgt was sameng~steld:
J. H. Jager Gerlings, te Zeist, Voorzitter;
J. P. van L 0 n k h u ij zen, te Arnhem, Onder-Voorz.;
F. W. Malsch, te Utrecht,. Secretaris;
,
W. Bra n t s m a, te Vaassen, Penningmeester;
C. M. van 't Ho H, te Apeldoorn;,
TIIDSCHRIFT.

Het officieel orgaan der vereemgmg, het Nederlandsch
Boschbouwtijdschrift. heeft weinig verandering ondergaan.
terwijl het aantal abonné's niet-leden van de Ned. Bosch~
bouwvereeniging vrijwel gelijk bleef.
.
In de plaats van den Voorzitter der Redactie, Prof. Dr.
H.A. J. M. Be e kma n, die niet voor een herbenoeming
in aanmerking wenschte te komen, werd gekozen Prof. A.
teW e c hel en in de vacature van wijlen den heer C. J.
G. Sis s·i n g h, de heer A. F. K uh!" zoodat de Redactie-commissie in het afgeloopen jaar,.als volgt was samen:-

gesteld:
Prof. A. teW e eh e I te, Wageningen, Voorzitter;
P. B 0 0 d t te Utrecht;
F. W. M a I s c h te Utrecht;
F. W. B u r g e r te Bilthoven;
A. F. K u h n te Amersfoort.
De ,geldelijke administratie werd gevoerd door den penningmeester der vereeniging." .'
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WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN.
De Commissie tot voorbereiding van deze cursussen be...

stond, evenals het vorige jaar uit de heeren:
Prof. A. (e' W e c hel te Wageningen;
Dr. J. A. van St e ij n te Zeist en
Dr. H. van V lot e n te Wageningen.
De 7e cursus werd gehouden te Wageningen ~p 30 September en 1 October 1932. overeenkomstig het programma,
dat in het vorige Jaarverslag is opgenomen. De gehouden
inleidingen zijn. voorzoover van de inleiders ontvangen, i!1
het tijdschrfit opgenomen.
'
De 8e cursus wordt eveneens gehouden te Wageningen
en wel op 29, en 30 September 1933. Het programma hier'voor is opgenomen in het Septembernummer van het tijdschrift.
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.
De toestand van de vereeniging is finantieel gezond; die

van het tijdschrift baart eenige zorg door den sterken achter- '
uitgang aan inkomsten aan advertentiegelden. welke dit jaar
'slechts ongevèer de helft bedragen van die in 'het vorige jaar.
Het gezamenlijke saldo van de vereeniging en van het tijdschrift over het afgeloopen jaar bedraagt f 1733.13.
Dei bezittingen van het Van Scherm fonds bedragen
f 1560.22.
WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR.

In de afgeloopen periode werden twee bestuursvergaderingen gehouden.
Overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering van 30 September 1932 richtte het bestuur een schrijven
aan den toenmaligen Minister van Economische Zaken en
Arbeid in zake den noodtoestand in het inlandsch boschen houtbedrijf. Afschrift van dit schrijven is opgenomen in
het tijdschrift (6e jaargang blz. 32).
Aan het Comité in zake de Bestudeering en Bestrijding
van de Iepenziekte werd. op grond van de daartoe door de
algemeene vergadering verleende machtiging. een bedrag van
f 25.- verstrekt.
Voorts werd. eveneens op grond van een daartoe verleende machtiging van de alg. vergadering, aan de Stichting
het Biologisch station een bijdrage ad f 25.- verleend ten
behoeve van het biologisch station te Wijsten.
LEDENVERGADERINGEN.

De najaarsvergadering werd gehouden te Wageningen
op 30 September 1932 en bijgewoond door 34 leden.
In deze vergadering werd o.m. besloten een bijdrage te
verleen en aan het iepenziekte Comité en de aandacht der
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Regeering te vestigen op den noodtoestand in het bosch-

en houtbedrijf.
Op 9 Juni 1932 werd te Delden de voorjaarsvergadering
gehouden, die werd bijgewoond door 32 leden.
De Voorzitter memoreerde in deze vergadering de voor
den boschbouw belangrijke gebeurtenissen en kon daarbij
o.m. constateeren, dat de kansen voor den afzet van inlandsch
hout voor waterstaatswerken eenigszins zijn verbeterd.
De heer F. W. M a I s c h hield een inleiding over de
in Nederland bereikte resultaten in zake Natuurbescherming
(opgenomen in het tijdschrift 6e jaargang blz. 225 e.v.) en
deed voorts enkele mededeelingen over het landgoed '"Twic_
kei" (opgenomen in het tijdschrift 6e jaargang blz. 231 e.v.),
waarheen den volgenden dag een excursie is ondernomen.
Tenslotte werd op deze vergadering de film van het Staatsboschbeheer vertoond.
TIJDSCHRIFTEN.

In de buitenlandsche vaktijdschriften, die' in het Nederlandsch BoschbouwtijdschrifG worden gerefereerd kwam geen
verandering, wel. werden enkele tijdschriften door andere
referenten verzorgd.
De Secretaris.

F. W. MALSCH .
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