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Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandsé Bosbouw Vereniging
39'Ie VOORJAARSBIJEENKOMST OP DONDERDAG 20 EN
VRIJDAG 2 I MEI 1965
De voorjaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging zal
plaats vinden te Elburg en Nunspeet cn zal gewijd zijn aan recreatie en natuurbescherming aan het Veluwerandmeer en ecn synthese tussen bosbouw, recreatie en wegenaanleg op de Noord-Veluwe.
Het programma luidt - wijzigingen voorbehouden - ongeveer als volgt:
donderdag 20 mei 1965.
9.15: Bijeenkomst Paviljoen Rivièra Camping aan het Veluwerandmeer (Oostelijk Flevoland zijde) nabij Elburg.
10.00--12.00: Vergadering aldaar.
12.00-12.45: Welkomstwoord door de vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders. - Inleiding op de middagexcursie door ir J. L. F.
Overbeek.
13.00-17.30: Excursie per boot op het Veluwerandmeer; bezoek aan een camping. Lunch aan boord.
17.30-18.00: In eigen auto's naar Nunspeet.
20.30-21.30: Inleiding op de vrijdagmorgen-excursie naar Rijksweg HarderwijkZwolle door ir K. E. Huizinga; inleiding op de vrijdagmiddag-excursie
naar de Boswachterij Nunspeet van het Staatsbosbeheer door dr G. Sissingh. - Logies te Nunspeet.
vrijdag 21 mei 1965.
8.30-12.00: Bezoek per bus aan de Rijksweg Harderwijk-Zwolle; bezoek aan uitzichtpunt; kopje koffie in "de Vale Ouwe" te 't Harde.
12.15-13.15: Lunch in "De Ouwe Stee" te Vierhouten.
13.15-16.30: Excursie in de Boswachterij Nunspeet, o.a. wandeling langs de Petersom
Ramringweg.
16.30: Terug te Nunspeet bij parkeerplaats van de auto's.
De
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

agenda voor de algemene ledenvergadering luidt als volgt:
Opening en rede door de vice-voorzitter.
Verslag van de Notulencommissie over de 40ste najaarsvergadering te Winterswijk.
Benoeming nieuwe Notulencommissie.
Ingekomen stukken en bestuursmededelingen.
Mededelingen door de Commissies (Redactie tijdschrift, Studiekring Commissie,
Redactie Publicaties).
Verslag van de Kascommissie over 1964.
Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1964 (balans en verlies en
winstrekening worden met convocatie rondgestuurd).
Benoeming van een lid van de Kascommissie voor 1965.
Verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Redactiecommissie van het tijdschrift
in de vacature ontstaan door het overlijden van dr H. van Vloten.
Verkiezing van een nieuwe voorzitter van het bestuur in de vacature ontstaan door
het overlijden van dr H. van Vloten.
Bespreking plaats en tijd najaarsbijeenkomst.
Medede1ingen van leden uit wetenschap en praktijk.
Rondvraag.
Sluiting.
De secretaris,
Ir A. A. C. van Leeuwen.

