Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging zijn.
te rekenen met ingang van I Januari 1941 aangenomen de
heeren Ir. G. Sis sin g h. wonende te Zwolle. Terbochstraat 11 en H. A. G. M. Cr e mer s. wonende te ViIsteren (post Ommen). Huize Vilsteren.

ADRESVERANDERING.
J. H. Mem e I i n k. Hoenderloo. Otterloscheweg 10.
Ir. F. W. We s s els. de Bilt. p/a Groenekanscheweg 16.

PERSONALIA.
CENTRE INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE.
Ons medelid J. W. G 0 n g g r ij p werd door het Comité
Permanent de I'Institut international d'Agriculture te Rome.
benoemd tot Conseiller de Section .du Centre International
de Sylviculture te Berlijn.
De Heer Go n g g r ij p zal zijn werkzaamheden aan deze
organisatie. waarvoor verwezen kan worden naar "Het

internationale Boschbouwcentrum" door Dr. J. A. van
St e ij n in ons Februari-nummer van 1940 (blz. 49 e.v.).
voorloopig verrichten aan het Koloniaal Instituut te Amsterdam.
In genoemd artikel werd de taak van het Centrum nader
aangeduid. Zij ligt. zooals van zelf spreekt. voornamelijk
op internationaal terrein. Hetgeen op boschbouwkun.dig gebied in de Nederlandsche taal wordt gepubliceerd en in het
Nederlandsche taalgebied op boschbouwkundig terrein wordt
gepresteerd. zal in de eerste plaats ook door den Nederlandschen deskundige van het Centrum worden gerefereerd.
Het is dus niet alleen een internationaal. maar ook een
nationaal belang. als wij er voor zorgen. dat onze landgenoot
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bij het Centrum van publicaties en werkzaamheden op de

hoogte wordt gesteld.
Teneinde in voorkomende gevaJlen daartoe het contact

van onze leden met den Heer G 0 n g g r ij p te vermakkelijken. laten wij hieronder zijn adres volgen:
Kantoor: Koloniaal Instituut. Mauritskade 64. Amsterdam.
Huis: Schubertstraat 37. Amsterdam.

Met ingang van 1 Februari 1941 is den boschwachter bij
het Staatsboschbeheer. H. van d e Hoe f. Woudenberg
als standplaats aangewezen.

In aansluiting aan de mededeelingen in het Februarinummer van ons tijdschrift op blz. 77, inzake de ontvangsten

en uitgaven. volgt hieronder de rekening over 1940.
De rekening is door de kascommissie nagezien, terwijl de
kasstukken. gelden enz. door den nieuwen penningmeester
Ir. C. Sta f. zijn overgenomen.
NEDERLANDSCHE BOSCHBOUWVEREENIGING.

Rekening over het jaar 1940.
BATEN.

l. Contributies en donaties
2. Opbrengst abonnementen
3. Opbrengst van a.dvertenties in het Tijdschrift
Tijdschrift en drukwerken.
4. Opbrengst rente van kasgelden

Totalen

f

2537.50
550.-·
749.90
57.41

f

3894.81

f

2525.60

LASTEN.

I. Kosten uitgifte Tijdschrift
2. Kosten Alg. Vergadering en diverse Com-

207.99

missies

3. Bijdragen aan Commissie Inl. Hout en
Comité Insectenplagen .
4. Drukkosten enz. (o.a. nieuwe reglementen) .

50.-119.67

5. Kosten van Bestuur. Adminîstratie: en henoo·

digdheden
6. Voordeelig saldo 1940

369.55
622.-

Totalen

f

3894.81

