Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw Vereniging
NAJAARSBIIEENKOMST OP 23 EN 24 OKTOBER 1959
Vrijdag 23 oktober:
10.00-11.00 u.: Samenkomst te Bergen op Zoom in het gebouw
..Thalia".
11.00~12.30 u.: Ontvangst ten stadhuize door burgemeester ir. 1. A.
H. Peters. waarna bezichtiging van het stadhuis en het "Markiezenhof'
onder leiding van en na uiteenzetting door de gemeente-achivaris de

heer C. J. F. Slootmans.
12.30-13.30 u.: Koffiemaaltijd in gebouw "Thalia".
13.30-14,00 u.: Per bus naar de excursie-objecten.
14.00-17.00 u.: Excursie naar: I) Het gemeentelijk bosbezit van
Bergen op Zoom: a) het recreatie-objeét "de Heide". b) het landgoed
"Lievensberg "; 2) Het landgoed "de Grote Meer" te Ossendrecht. eigendom van Jhr. P. H. Cogels. Beide excursies worden geleid door ir. J. F.
A. Molenaars. Houtvester bij het Staatsbosbeheer.
17.00-17.30 u.: Terugtocht per bus naar Bergen op Zoom.
17.30-19.00 u.: Samenzijn en borrel. .
1900.-20.30 u.: Diner in "Thalia".
20.30 u.: Algemene ledenvergadering (agenda hieronder).
Zaterdag 24 oktober:
8.30- 9.00 u.: Vertrek per bus naar "de Wouwse Plantage".
9.00-12.00 u.: Excursie op deze bezitting. eigendom van de familie
mr. A. lanssen de Limpens te Brussel. onder leiding van ir. J. F. A.
Molenaars.
12.00-12.30' u.: Terugtocht naar Bergen op Zoom.
12.30-13.30 u.: Koffiemaaltijd in gebouw "Thalia". waarna sluiting
van de bijeenkomst.
Agenda voor de algemene ledenvergadering.
1. Opening en rede van de voorzitter.
2. Verslag van de notulen-commissie.
3. Benoeming notulen-commissie.
4. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
5. Vaststelling jaarverslag over 1958.
6. Verslag van de kascommissie over 1958.
7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen van de Vereniging. het van Schermbeekfonds en het Tijdschrift over 1958.
8. Begroting voor 1960 en vaststelling van de contributie voor 1960.
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9. Benoeming van een lid van de kas~'commissie voor 1959 in verband

met het periodiek aftreden van ir. G. W. Mulder.
10. Eventuele mededelingen van de Studiekring-commissie.
11. Eventuele mededelingen van de Redactie-commissie voor publicaties.

12. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsbijeenkomst.
13. Verkiezing van een lid van de Redactie-commissie van het Tijdschrift
wegens het periodiek aftreden van dr. J. van Soest, welke zich niet
herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt candidaat (in alfabetische volgorde: ir. M. Bol en ir. J. J. Westra.
14. Verkiezing van een lid van de Studiekring-commissie in verband met

15.

16.

17.
18.

het periodiek aftreden van ir. C. P. van Goor. Het bestuur stelt
candidaat (in alfabetische volgorde): ir. H. A. van der Meiden en
ir. J. F. Wolterson.
Verkiezing van een bestuurslid, in verband met periodiek aftreden
van dr. J. F. van Oosten Slingeland, tevens als lid (vertegenwoordiger van het bestuur) van de Redactie-commissie voor publicaties.
Het bestuur stelt candidaat: I. ir. L. W. Wilmes ; 2. R. C. Hudig.
Mededelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap en praktijk.
Rondvraag.
Sluiting.
De secretaris van de Nederlandse Bosbouw Vereniging,
W. E. Meijerink.

JAARVERSLAG OVER 1958

Het ledental.
In het jaar 1958 overleden onze leden dr. R. Wind Hzn .. J. R. Koning,
Jhr. D. J. A. A. van Lawick van Pabst, alsmede de donateur W. F. C. H.
Graaf Bentinck en Waldeck Limpurg. Voor het lidmaatschap bedankten:
il'o A. J. B. Schalk, dr. W. H. Ubbink, Z. van Doorn, ir. H. L. Bernelot
Moens, ir. K. E. Huizinga, J. S. M. Vrijland en mr. A. Baron van
Westerholt van Hackfort. Tegenover dit verlies stond de inschrijving van

de nieuwe leden: ir. H. W. Japing, mr. A. H. W. Oudemans, Th. J. C.
Oudemans, ir. E. C. M. Roderkerk, ir. P. N. Ruige, Jhr. mr. D. A. W .
. van Tets van Goudriaan, ir. P. G. de Vries, A. J. Weijburg en ir. J. F.
Wolterson. Helaas overleed het toegetreden lid mr. P. J. I. Engels nog
in het verslagjaar.
Het aantal leden en donateurs bedroeg door deze veranderingen op

31 december 1958 achtereenvolgens 278 en 21, in totaal 299, tegenover
301 op 31 december 195-7.
De contributie.
Deze werd voor 1958 onveranderd vastgesteld op f 20, waarvoor
tevens het tijdschrift werd ontvangen. Voor de leden, tevens lid van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, werd de contributie per 1 ja-

nuari 1958 verlaagd tot f 10, in verband met de overeenkomst inzake het
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tijdschrift. welke met deze vereniging werd gesloten. !n verband hiermede
werd ook de contributie voor "echtgenoót"-Iedenvan f 6 op f IO ge'
bracht. ingaande'! januari 1959. s·, .' . :
,'~ :.'
".: ..
t_',
H et bes/uur. '.
, r,
'.
: Tot de najaarsvergadering van' 24 october 1958 werd het bestuur gevormd ,dool: prof. dr. 'J. H. Becking, voorzitter. ir. W. E. Meijerink, secre~
taris, ir .. J. H. van Tuïl, penningmeester, dr. J. de Hoogh, onder-voorzitter, dr. J. F. van Oosten Slingeland, 2e secretaris. Tijdens deze vergadering werd ir. J. H. van Tuil als penningllleester opgevolgd door
ir. J. C. E. C. N. van Florenstein Mulder, die per I januari 1959 in
functie trad.
'.
~

Het Tijdschrift,
Op I januari 1958 werd de overeenkomst met de Nederlandse Vereniging, van Boseigenaren van kracht inzake de sàmenwerking betreffende
het tijdschrift. In verband hiermede verscheen het januari-nummer in een
nieuw;' aantrekkélijker !gèwaad en kan na

èèn

jaar ervaring' van een gun",,'

stige ontwikkeling worden· gesproken. Het tijdschrift werd door de vereniging'- van boseigenarén gratis aan haar_ leden ctoegezonden. in verband

waarmede;dé:reeds genoenide,contributie_regelirlg werd getroffen. HierdiJoi:. ontstond'- een' verandering in' het aantal abonnementen op het tijdsèhrifVdat 616 bed~oeg, met inbegrip van de leden. In het voorgaande
j"';ar was dit aáJjtal 640. De periodiek aftredende voorzitter van de redactie~oinmissie, dr. H. vän Vloten, werd herkozen.'

De, ,vpo.rjaarsbijeenkomst~

.
',De àlgemene ledenvergadering werd gehouden in hotel "Het Wapen
van Nassau" te Breda op 29 mei 1958, terwijl,op 30 mei een bezoek werd
gebracht aan de "Expo" te Brussel. Daar werden de deelnemers ontvangen in het Belgische paviljoen. voor Bossen, Jacht en Visserij, waarna
een gemeenschappelijke lunch met een aantal Belgische collega's werd
gebruikt. Op taterdag 31 mei werd onder leiding van ir. A. F. ten Bruggencate een,excursie.. gemaakt naar het "Liesbos" en het "Mastbos".

De najaarsbijeenkomst
Op 24 en 25 oktober werd een bezoek gebracht aan het' landgoed
,;Rechteren" bij Dalfsen en aan de Staatsboswachterij "Ommen", waarbij acllteréehvolgens dè 'heren J. Roelfsing en ir. D. Sikkel als leiders van
de excursies fungeerden. De algemene ledenvergadering op 24 october
vond plaats in het conferentieoord "de Vechtstroom" te Oud Leusen.
Mèex: uitgebreide verslagen van de voor- en najaarsbijeenkomst zijn opgénomen in het tijdschrift, waarnaar moge worden verwezen.
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De St:udiekring.
,Door de Studiekring-commissie werd in 1958 géén bijeenkomst of
excursie' georganiseerd, mede in verband met de vrij hoge kosten, die
met de excursie naar Br,usse! waren gemoeid ..
. ,
..

,
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De werkzaamheden van het bestuur.
Het bestuur vergaderde 3 maal. Tijdens één van deze vergaderingen
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vond tevens een bespreking plaats met ir. J. W. Hudig. voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, betreffende de gemeenschappelijk door heide verenigingen te organiseren bijeenkomst met de Bel-

gische collega's tijdens de "Expo" te Brussel.
Voorts vergaderde het bestuur, met een afvaardiging door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, ten behoeve van de instelling van
de "Commissie ter bestudering van de wildstand", alsmede ter bespreking
van de mogelijkheden tot verbetering van de afzet van kleine houtsorteringen.
Een andere bespreking betrof die met de Redactie-commissie voor publicaties inzake de voorgenomen uitgave van een publicatie over de bos-

bescherming, hetzij als afzonderlijke publicatie, hetzij in het raam van het
zakboekje voor de Nederlandse Bosbouw.
Ingesteld werd voorts een "commissie van vier" voor verrekening van
de kosten van het tijdschrift en het onderhouden van contact inzake de
samenwerking met betrekking tot dit tijdschrift. In deze commissie
hebben twee leden van de Ned. Vereniging van Boseigenaren en twee

leden van de Ned. Bosbouw Vereniging zitting, terwijl de voorzitter van
de Redactie-commissie adviserend lid van de commissie is.
. _ ':
Nadat de commissie ter herziening van het boekje "Richtlijnen voor het.
samenstellen van een bedrijfsregeling voor bosbezit in Nederland" ger.eed
kwam met haar werk, werd besloten een bedrag van f 250 uit .het "v<!n
Schermbeekfonds" beschikbaar te stellen voor de uitgave van dit rapport.
Het voorstel van het bestuur om de naam van de vereniging volg,ens de

nieuwe spelling te schrijven, als "Nederlandse Bosbouw Vereniging",
werd op de najaarsvergadering aangenomen.
Het bestuur was voorts aanwezig tijdens de inaugurale rede van prof.

dr. G. Hellinga op 4 februari 1958 en bij de promotie van dr.
Oosten Slingeland op 23 mei 1958.

J.

P .. van

Commissies.
De commissies, die het bestuur in haar taak bijstaan of waarin het
bestuur vertegenwoordigd is, waren op 31 december 1958 als volgt samengesteld:
I. De redactie-commissie voor het tijdschrift ongewijzigd.
2. De studiekring-commissie: ongewijzigd.
3. Redactie-commissie voor publicaties: ongewijzigd.
4. Kascommissie: ir. G. W. Mulder, ir, L. W. Wilmes en Ch. Tromp
Meesters.
5. Commissie voorbereiding 50-jarig jubileum 1960: ongewijzigd.
6. "Commissie van vier" inzake het tijdschrift: mr. J. W. Bax, P. M.
Tutein Nolthenius, ir. J. H. van Tuil (na 1-1-'59: ir. J. C. E. C. N.
van Florenstein Mulder), ir. W. IE. Meijerink, dr. H. van Vloten,
adviserend lid.
7. Vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting Natuurfonds: dr.
J. de Hoogh (als in 1957).
8. Vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting ter verbetering van
voortkwekingsmateriaal van houtopstanden: dr, J. de Hoogh (als in
1957) .
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Voor de samenstelling van de niet-gewijzigde commissies moge worden
verwezen naar het jaarverslag 1957 (tijdschrift september 1958, bladzijde 282).
De Secretaris: ir. W. E. Meijerink.

PERSONALIA
Bij het Staatsbosbeheer werd de houtvesterij Haarlem opgeheven. De
houtvester Ir. J. D. Sepers is thans bosbouwconsulent voor Noord- en
Zuid-Holland te Haarlem.
Ir. C. Tutein Nolthenius is thans geplaatst bij het bosbouwconsulentschap voor Gelderland te Arnhem, Ir. A. C. A. Kuhn bij de houtvesterij
Assen-Oost, Ir. A. Coops bij het bosbouwconsulentschap voor Overijsel
te Zwolle en Ir. A. van Maaren bij de houtvesterij aldaar.

MINUTtEN-TABELLEN GROVEDEN
De minuten-tabellen voor het vellingswerk in groveden zijn herdrukt.
Zie advertentie vóór de titel-bladzijde.
Red.

