Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Het bestuur van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. brengt in herinnering de uitgeschreven prijsvraag
van het Van Schermbeekfonds. wèlke prijsvraag luidt als
volgt:
GEVRAAGD EEN BEDRIJFSREGELING VOOR EEN
PARTICULIER BOSCHBEZIT IN NEDERLAND. IN
HOEVERRE IS HET IN HET ALGEMEEN WENSCHELIJK EN MOGEUjK HET BEHEER VAN PARTICULIERE BOSCHBEDRIJVEN TE COMBINEEREN ?

De antwoorden worden voor 1 Juli 1938 ingewacht bij
den secretaris van de Nederlandsehe' Boschbouwvereeniging. Prof. Lorentzlaan 117. Zeist. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het hUishoudelijk reglement van het
Van Schermbeekfonds zullen de antwoorden op de prijsvragen worden beoordee1d door een commssie van een on ...

even aantal leden. te benoemen door den beheerder. In bedoelde commissie hebben zitting de heeren:
..
Prof. Dr. H. A. J. M. Beekman •.
Jhr. W. H. de Beaufort en
P. M. Tutein Nolthenius.
De beoordeelaars kunnen zich voorbehouden geen prijzen
toe te kennen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van bovengenoemd HUishoudelijk Reglement zullen de antwoorden met
een zinspreuk moeten worden

onderteekeIid;

zij

mogen

niet eigenhandig door de samenstellers .zijn geschreven en
worden bi) voorkeur in machineschrift gesteld. Zij worden
ingezonden met bijvoeging van een kaartje. bevattende den
naam en het adres van den: schrijver. benevens de betrokken
zinspreuk. de vijf eerste en vijf laatste woorden' van het
antwoord en gesloten in een verzegelde enveloppe. mede
dragende de zinspreuk.
De prijs zal op grond van artikel 7 bestaan in studiewerken op bosch bouwkundig- of aanverwant gebied of een
geldsom. ter keuze van. den prijswinnaar. Het bedrag s bepaald op f 150.-.
Overeenkomstig het bepaalde in' artikel 8 zullen de niet
bekroonde antwoorden zonder opening van de betrokken
enveloppe ter aanwijzing van den schrijver worden vernie ...

393
tigd. tenzij de betrokken schrijvers binnen twee jaren na een

deswege tot hun 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 hun teruggezonden.
De Secretaris.

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

PERSONALIA.
Bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1937, nr. 48, is met ingang van 1 September 1937 - eervol ontslag verleend
aan den heer E. D. van 0 i s s e I, als directeur van het
Staatsboschbeheer, met dankbetuiging voor de belangrijke
diensten en is Dr. j, A, van St e ij n tot directeur van dezen
dienst benoemd.
De tijdelijk adspirant~baschwachter bij het Staatsboschbeheer D. W. J. Eg gin k is met ingang van 1 October
1937 te Hooghalen (gemeente Beilen) werkzaam gesteld en
belast met het dagelijksch toezicht van de boschwachterij
..Amen".

