Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbóuwvereeniging
Als donateur der Nederlandsche Boschbouwvereeniging
zijn te rekenen met ingang van 1 Januari 1940 aangenomen:
I. de N.V. 't Schoutenhuis te Woudenberg. '
2. de N.V. Administratiekantoor Unitas te Utrecht.

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
Op Zaterdag 28 September 1940, organiseerde de N .B.V.
een tweetal lezingen over houtgasgeneratoren en de houtvoorziening daarvoor. welke lezingen werden gehouden

door de heer Ir. S. de Wa a r.cl en Dr. G. Hou t zag ers.
Het aantal toehoorders was, de tijdsomstandigheden in
aanmerking genomen, zeer bevredigend.
In dit tijdschrift zullen de desbetreffende inleidingen
worden afgedrukt.

ALGEMEENE VERGADERING DER
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.
De algemeene verÇfadering werd bezocht door 36 leden
en eenige genoodigden.

Voor de opening vond .de huldiging plaats van Prof.
A. teW e c hel in verband met zijn 25-jariÇfe ambtsperiode bij het Hooger Onderwijs te Wageninoen. De
heeren J. W. Gonggrijp en Dr. H. van Vloten
waren de vertolkers van hen, die hebben bijgedragen aan
het huldeblijk, het geschilderd portret van onzen voorzitter.
Prof. teW e c hel opende de vergadering met een
rede, die op blz. 413 en volgende van het tijdschrift is afgedrukt Bij de beschouwinÇ/en omtrent den finantieelen
toestand der vereeniginÇf, bleek deze bevrediÇfend te zijn. Er
werd besloten aan schrijvers van oorspronkelijke bijdraÇ/en
een belooning toe te kennen van f 1.- per bladzijde of het
verstrekken van een aantal overdrukken van het desbetref~

492
fende artikel. Aan referenten wordt een belooning van f 0.50
per bladzijde toegekend.
Deze regeling wordt geacht te zijn ingegaan op I Januari
1940. De contributie voor 1941 werd bepaald op f 15.-.
Aan het Comité ter bestudeering en bestrijding van Insectenplagen. alsmede aan de Commissie Inlandsch Hout werd een
subsidie over 1940 toegekend van f 25.-.
In het bestuur werden gekozen in ,de plaats van den heer
M u I der en den heer 0 ros t. de heeren W. Bra n t sm a en Ir. C. Sta f.
In de redactie werd herkozen Ir. F. W. M a I sc h.
In een samen te stellen contactcommissie voor nQmen

a

cia tuur werden als vertegenwoordigers der Nederlandsche
Boschbouwvereeniging gekozen de heeren Prof. Dr. J.
Jes wie t en Dr. G. Hou t zag ers als leden en de heeren
Prof. J. H. Jager Gerlings en Ir. J. Vlieger als
plaatsvervangende leden.
Het zgn. Standaardeeringsrapport werd door de vergadering onder dankzegging door den voorzitter aan de desbetreffende leden der ,commissie. aangenomen. Omtrent de
methode van het meten van het hout zal een nieuwe commissie worden benoemd. ten einde dit onderwerp nog eens
nader te bestudeeren. Nadat door deze commissie. die door
het bestuur zal worden benoemd. een verslag zal zijn uitgebracht zal het geheeIe standaarddeeringsrapport in druk
verschijnen.

Het bestuur stelde voor maatregelen te doen nemen met

betrekking tot het Van Schermbeekfonds. ten einde daardoor verandering te brengen in de wijze. waarop de naam
Van S c:; her m b eek in den boschbouw levendig zal
worden gehouden. Zulks bleek noodig. omdat het uitschrijven van prijsvragen telkenmale is mislukt. Het is de bedoeling om in den vervolge boschbouwkundige publicaties
onder auspicieën van het Van Schermbeekfonds het licht
te doen zien. De vergadering verleende het bestuur de
noodige volmacht om de daarvoor noodige akte te doen
opmaken. alsmede tot overeenkomstige wijziging in het
huishoudelijk reglement van dit fonds, Aan het slot der vergadering .demonstreerde de heer Ju r r i a a n S eonder
groote belangstelling een door hem geconstrueerde hoogtemeter en werkkleeding voor boscharbeiders.
Zoo eenigszins mógelijk zal a.s. voorjaar de gebrUikelijke
voorjaarsvergadering worden gehouden. Uit den aard der
zaak bleek het niet wel mogelijk reeds thans plannen te
beramen voor een eventueeIe excursie.

Ter aanvulling van hetgeen de voorzitter ter vergadering
mededeelde over de correspondentie met de Finsche Boschbouwvereeniging' volgt hieronder een sedert ontvangen
brief uit Helsinki.
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KESKUSMETSÄSEURA TAPIO,
Helsinki.

Helsinki, 3,10,1940,
Nederlandsche Boschbouwvereeniging,
Prof A. te Wechel,
Lindelaan 6, Zeist (Holland).
Wir beziehen uns auf unser Ergebenes vom 1: Juni 1940
in welchern wir dem Empfang Ihres Geehrten vam 7 Mai

bestätigen und also dadurch die Kenntniss von Ihrer edlen
Gabe erhalten zu haben. leh teile lhnen nun ergebenst mit,
dass wir den Betrag VOn 126 Gulden (3228: 60 mk) durch
Finnlands Bank erhalten haben. Ihr hübsches Geschenk ist
also eingetroffen und wir bitten dafür herzlichst zu danken.
Er würde angenehm sein, wenn normale Zei ten wieder bald
kommen soli ten -

fen -

irgens wann wird dies es wohl eintref.. .

damit wir mit Ihrem Lande näheren Verkehr ha ben

könnten.

In der Hoffnung, das Ihr Land und die ,ganze Welt
Frieden bekom men werden und die Menschen einen guten
Willen. zeichne ich
hochachtungsvoll
(w, g.) A. BEN). HELANDER.

Het bestuur, vestigt er de aandacht op, dat tot 15 November a.s. nog gelegenheid bestaat de contributie der
Ned. Boschbouwvereeniging of het abonnementsgeld voor
het Ned. Boschbouwtijdschrift te voldoen. (Postrekening
171898 ten name van den penningmeester te Arnhem.)
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat de volle
contributie f 15.- bedraagt, in eenS of in twee malen, als
contributie 1e en 2e halfjaar te voldoen.
Zij die in den loop van dit jaar als lid der Vereeniging
toetraden, ontvangen alle afleveringen van het Boschbouw-

tijdschrift, en zijn de volle jaarcontributie verschuldigd.
Nà 15 Nov. zal met verhooging van incassokosten per
postkwitantie over de nog verschuldigde bedragen worden
beschikt.
De honoraria voor schrijvers van oorspronkelijke bijdragen en de vergoedingen aan referenten worden nà het ver-

schijnen van de December-aflevering vóór 1 Jan. uitbetaald.
In verband met een gewenschte afsluiting der jaarrekening

over 1940 rekent het bestuur op aller medewerking.
De Secretaris,
H. W, SCHENKENBERG VAN MIEROP.
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