Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
ADRESVERANDERING :
F. W. B u r g ervan Bilthoven naar Assen, Emmastraat 10.
F. W. We s s els van Assen naar de Bilt, Groenekansche weg H.
NAJAARSVERGADERING 1936.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijdag
9 October 1936 te Wageningen in Hotel "De Wereld" des
avonds om 8 uur.
De agenda luidt als volgt:
I. Opéning.
.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering te Breda.
3. Ingekomen stukken en mededeelingen.
4. Jaarsverslag over het tijdvak 1 October 1934 tot en met
31 December 1935, is reeds opgenomen in de Februariaflevering 1936.
5. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen van
de Vereeniging, van het tijdschrift en van het Van
Schermbeekfonds over de periode van 1 October 1934
tot en met 31 December 1935, met verslag van de kascommissie.
6. Begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het jaar

1937 en vaststelling van de contributie voor dat jaar.
7. Benoeming van een kascommissie van 3 leden voor het
nazien van de rekeningen over het jaar 1936.

8. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den
heer F. W. M a I s c h (niet herkiesbaar). Het bestuur
heeft voor deze vacature ingevolge art. 19 van het H.R.
de volgende, niet bindende candidaatlijst opgemaakt
(alphabetische volgorde) :
I. L. C. Ge e rI in g te Utrecht.
2. H. W. Sc hen ken b erg van Mie r ei p te Zeist.
9. Verkiezing van een lid van de redactiecommissie in de
plaats van den heer F. W. B u r g er (aftredend, is
herkiesbaar). Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de artikelen 2 en 9 van het H. R. de volgende
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bindende candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde) :
1. A. A. Bon n e m a te De Steeg.
2. F. W. B u r g e r te Assen.
10. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1937.
11. Eventueele mededeelingen van leden over onderwerpen

uit wetenschap of praktijk.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
PROGRAMMA VOOR DEN
TIENDEN WETENSCHAPPELIJKEN CURSUS
op 9 en 10 October 1936 te Wageningen.
in het Laboratorium voor Botanie aan de

N.W.-zijde van het arboretum.

•

9 October, 10-12 uur. Voordracht van Dr. C. A.
S c hen c kuit Darmstadt over: De bosschen
in het Westen van Noord-Amerika, in het bijzonder de houtsoorten dezer bosschen, die voor
den boschbouw in Noord-West Europa van
van beteekenis zijn of kunnen worden.
13.30-17.30 uur. Excursie naar Kootwijk,
waar douglas-opstanden in de Staatshoutvesterij
"Kootwijk" bezichtigd zullen worden.
10 October, 9.15-10.15 uur. Voordracht van Prof. A. te
W e c hel uit Wageningen over: De technische eigenschappen van exotische houtsoor-

ten, die voor den Nederlandschen boschbouw
van belang zijn of kunnen worden.
10.30-12.30 uur. Voordracht van Ir. W. H.
Die m 0 n tuit 's-Gravenhage over: De beteekenis van de plantensociologie voor den
boschbouw, speciaal met het oog op de exotische
houtsoorten.
Zij, die aan de excursie en (of) aan den gemeenschappelijken maaltijd willen deelnemen, en (of) logies besproken
wenschen te zien, worden verzocht bijgaande briefkaart vóór

. 5 October e,k. in te zenden bij Dr. H. van V lot e n,
Belmontelaan 5 te Wageningen.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.

