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.Mededelingen van de Nederlandsche
Boschb(;)Uw Ven!eniging ,
.
. LEDEN.
De wedertoelating tot·.het lidmatschap van Ir K.. E. HU;ZINGA vond
plaats met ingang van 1 Juli 1950. Zijn adtes is Utrecht, Willem Barentzstraat :Z1.Met ingang van dezelfde datum werd aangenomen als
lid Ir N. VAN DER -KOLK, landbouwkundig ingen,ieuI bij VAN GELDER
& ZN N.V., papierfabrieken, Velsen, Van Tuyllweg 15.
Abusievelijk werd in het vorige nummer de naam· van de heer A. M. E.
OVERDI]KINK, foutief
opgenomen.
.
De secretaris der N. B. V.
G. MEMELINK.
COMPLETERING OUDE JAARt7ANGEN.
Als een der naweeën van de oorlog was het nodig de "stock" van
ons tijdschrift te ord"!len en te invent;triseren. Dit is nu e(ndelijk volledig

en

geschied
er is overzicht van wat wij voor leden; abonné' s en anderen
nog kunnen doen ter completering van hun ,oude jaargangen en van wat
wij overigens nog kunnen verstrekken. Als er een enkel nummer of
enkele nummers van jaargangen ,mankeren, dan z'enden wij het ont-

brekende gaarne gratis en franco. toe. Als het aantal groter wordt, dan
is er· "over te praten" welke vergoeding daarvoor zal moeten worden
betaald. In het algemeen houden wij· voor onze uitgave van vóór de
oorlog een antiquarische waarde van ongeveer de helft van de oorspronkelijke aan. De paar nog aanwezige volledige reeksen moeten naar
verhouding meer opbrengen.' De latere jaa~gangen zijn nog niet als

antiquarisch te beschouwen.··
Daartegenover staat, dat wij zeer gevoelig zijn 'voor verstrekking van
overcomplete nummers of vqor nummers en jaargangen van personen,
di~ hun tijdschrift niet wensen te bewaren. Zijn dit zeldzame nummers
of jaargangen, dan kan daar ook een geldelijke vergoeding voor worden
overeengekomen. Wij hebben al veel baat voor anderen van dergélijke
aanbiedingen gehad en daar bij een centrale regeling méér voor anderen
kan worden gedaan, zo zouden wij U willen raden: Gooi uw' oude

tijdschriftnummers' niet weg. dat [s zonde, maar zendt ze aan de redactiesecretaris, Strausslaan 15, Bilthoven.
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NAJAARSBIJEENKOMST
De najaarsbijeenkomst 1950 zal worden gehouden op 13 en 14 October .. '
Noteert reeds thans deze dagen in Uw agenda.
Nadere mededelingen volgen t.z.t. per convocatie.
De Secretaris van de Nedèrlandsche
Boschbouw Vereeniging ,
J. MEMELINK
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