Mededeelingen van d~ Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Als lid van de Ned. Boschbouwvereeniging is te rekenen
met ingang van I Juli 1941 aangenomen de heer E. J.
o u int je r Hzn. Bocht Oosterdiep 45. Veendam.

WETENSCHAPPELIJKE CURSUS EN
ALGEMEENE LEDENVERGADERING.
Programma van den l5den Wetenschappelijken Cursus
op Zaterdag '1 October 1941 te Wageningen in het Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhoogeschool te

Wageningen (Postjesweg ) .
10.20 uur-I 1.20 uur. Voordracht van Professor Dr. V. J.
Kon i n g s b erg erover "Het groeistofprobleem in verband met zijn toepassingen".
11.35 uur-12.35 uur. Voordracht van Dr. A. V 0 û t e
over "De mogelijkheden voor het toepassen van
een biologische of een oekologische bestrijding
van insectenplagen in onze bosschen".

13.15 uur-I4.- uur. Gemeenschappelijke lunch in hotel
"De Wereld" te Wageningen.
Zij, die aan de lunch wenschen deel te nemen, worden ver·

zocht bijgaande briefkaart voor Dinsdag 30 September a.S.
in te zenden en de noodige bonnen mede te brengen.

14.15 uur. Algemeene ledenvergadering in hotel "de Wereld"
te Wageningen.
Agenda:
1. Opening, meclede,dingen van den voorzitter.
2. Notulen. ingekomen stukken.
3. Vaststelling van het in de Februari aflevering 1941 op
blad 76 e.v. opgenomen jaarverslag van de vereeniging

over 1940.
4. Verslag van de kascommissie over het jaar 1940; dechargeering van deze commissie.
5. Rekening en verantwoording van 'de geldmiddelen van
de' vereeniging. van het tijdschrift en van het Van
Schermbeekfonds over 1940; dechargeering van den
penningmeester.
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6. Begrooting van ontvangsten en uitgaven over het jaar

1942 en vaststelling contributie.
7. Benoeming van een kascommissie van 3 leden voor het
nazien van de rekeningen over het jaar 1941. Het bestuur geeft in overweging in ,die commissie te benoemen

de heeren: J. J. A. S. van Alphen. C. van den
Bussche en prof. J. H. Jager Gerlings.
8. Verkiezing van een bestuurslid in de plaats van den
heer Ir. H. W. Sc hen ken b erg van Mie rop
(niet herkiesbaar). Het bestuur heeft voor deze vacature
ingevolge art. 16 van het H. R. de volgende n iet bindende candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde)
1. Ir. F. W. B u r g e r te Bilthoven
2., Ir. J. Vi I i e g er te Utrecht.
9.. Verkiezing van een lid van de redactiecommissie in' de
plaats van den heer Ir. F. W. B u r ge r (herkiesbaar).
Het bestuur heeft voor deze vacature ingevolge art. 16
van het H. R. de volgende ni e t bindende candidaatlijst opgemaakt (alphabetische volgorde)
1. Ir. F. W. Burger te Utrecht
2. Dr. W. H. Die m on t te Utrecht.
10. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsvergadering en excursie 1942.
11. Eventueele mededeelingen van leden over onderwerpen
uit wetenschap of praktijk.
12. Rondvraag.
De Secretaris
der Nederlandsche Boschbouwvereeniging

H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP.

PERSONALIA.
Met ingang van 1 April 1941 is benoemd tot tijdelijk
adjunct-houtvester bij het Staatsboschbeheer ter standplaats
Utrecht: Ir. J. V I i e g e r.

ADRESVERANDERING.
Ir. E. Rei n der s van Ginneken. naar: Wilhelminastraat 57. Ginneken.'

,

