Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
NAJAARSVERGADERING 1933.
De najaarsvergadering zal worden gehouden op Vrijd~g
29 September 1933 te Wageningen in Hotel "de Wereld",
des avonds om half acht uur.
'De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Notulen van de voorjaarsvergadering te Delden.

3.
4.
5.
6.
7.

Ingekomen stukken en mededeelingen.
Jaarverslag van den secretaris.
Rekening en verantwoording van den penningmeester,
Idem betreffende het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift.
Benoeming van een kascommissie van drie leden voor
het nazien der verantwoordingen.
.
. 8. Vaststelling van de begrootingen voor het volgend jaar
en van de contributie voor 1934.

9. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den
"
heer C. M. van 't Ho ff (niet herkiesbaar).
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 19
van het H. R.. de volgende niet bindende candidaatlijst
opgemaakt (alphabetische volgorde) :
a. Ir. A. F. K u h n te Amersfoort.
b. Dr. Th. C. 0 u d e man s te Putten.
10. Verkiezing van een lid van de Redactie Commissie in
de plaats van den heer P. B 0 0 d t (aftredend, is herkiesbaar).
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge de artikelen 2 en 19 van het H. R. de volgende bindende candidaatlijst opgemaakt:
a, P. B 0 0 d t te Utrecht,
b. Ir, C. Sta f te Arnhem.
11. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1934.
12. Mededeelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap of practijk.
13. Rondvraag.
H. Sluiting.
De Secretaris.

F. W. MALSCH.
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PROGRAMMA VOOR DE .
.. ACHTSTE WETENSCHAPPELIJKE CURSUS"
OP 29 EN 30 SEPTEMBER 1933
TE WAGENINGEN
(Laboratorium voor Microbiologie).

29 Sept.

IOYz

uur v.m. Voordracht van Prof. Dr. K. Va ns e 1 0 w te Giessen over: Moderne Verfahren
der natürlichen Verjüngung in Süd,Deutschland.

12 Yz

uur n.m. Koffietafel.

13 Yz uur 'n.m. Voordracht van Prof. A. teW :ec hel te Wageningen over: Zijn invoerrechten öp
hout wenschelijk ?

3 uur n.m. Voordracht van Dr. R. T ü x e n te
Hannover over.: Die säkulare Süksession nordwest,deutscher· Waldassosiationen.

... '; .'

30 Sept. 8Yz'uur v.m. Vertrek per autobus van Wagening~n.
'.
Excursie onder leiding van Dr. T ü x e n op de
bezittingen van de familie d e B e a ufo r t in
. de omgeving van Amersfoort.

± 4- uur n.m. Einde van de excursie .

•

Namens de commissie voor de wetenschappelijke cursussen,

TE WECHEL.
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