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Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 MEI 1961
VOORJ AARSBIJEENKOMST
Overeenkomstig het besluit van de algemene ledenvergadering op 7
oktober 1960 te Arnhem. zal de voorjaarsbijeenkomst in het Noorden
van het land worden gehouden.
Het programma luidt als volgt:

Vrijdag 26 mei:
11.00-12.30 uur: Samenkomst te Hoogezand in Hotel Faber.
12.30-13.30 uur: Kofietafel aldaar.
14.00-16.00 uur: Excursie naar de board fabriek "Nove"
(N.V. Noordelijke Industrie voor vezelverwerking ).
16.30--17.00 uur: Per auto naar Zuidlaren (eigen vervoer).
17.00--18.30 uur: Borrel in Hotel Enting.
18.30-20.00 uur: Avondmaaltijd aldaar.
20.00
uur: Algem~.ne ledenvergadering in Hotel .:de Gouden'
Leeuw,

Zaterdag 27 mei:
'8.30- 9.00 uur: Per auto naar Anlo.
9.00-12.00 uur: Excursie naar het landgoed "Ter Borgh" van de
N.V. Bosaanplanting "Ter Borgh". waarvan ons lid
de heer E. Everts directeur is.
12.00-12.30 uur: Per auto naar Zuidlaren.
12.30-13.30 uur: Koffietafel in Hotel "Astrid".
13.30
uur: Sluiting van de voorjaarsbijeenkomst.

AGENDA VOOR DE VERGADERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en rede door de voorzitter.
Verslag van de notulen-commissie.
Benoeming notulen. . commissie.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Eventuele mededelingen door de Studiekring-commissie.
Idem door de Redaktie-commissie voor publikaties.
Verzoek om dispensatie van artikel 15. punten d. e. f en g van het
HUishoudelijk Reglement (behandeling van de agendapunten 8. 9
en 10 op deze. i.p.v. de najaarsvergadering).
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8. Verslag van de kascommissie over 1960.
9. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen over 1960.
10. Benoeming van een lid van de kascommissie voor 1961. i.v.m. het
periodiek aftreden van ir J. F. Smit.
11. Voorstel tot wijziging van de overeenkomst met de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren inzake het Tijdschrift. Dit voorstel
komt neer op een vrijwel gezamenlijke exploitatie en vereenvoudiging
van de verrekening van de kosten.
12. Bespreking van plaats en tijd van de najaarsbijeenkomst 1961.
13. Mededelingen van leden uit wetenschap en praktijk.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
W. E. Meijerink. secretaris.

PERSONALIA
Tijdens de afscheidsbijeenkomst van het ministerie van landbouw en
visserij ter gelegenheid van het vertrek van de directeur-generaal van
de landbouw ir A. W. van de Plassche. die •s-rijksdienst inmiddels op
30 april 1961 met pensioen heeft verlaten. heeft de minister van landbouw
en visserij de heer van de Plassche in kennis gesteld van het Koninklijke
Besluit tot zijn benoeming tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau.
Op 30 april 1961 werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw dr J. H. Patijn. Secretaris-Generaal van het ministerie van
Landbouw en Visserij en tot officier in de orde van Oranje Nassau ir.
J. Vlieger. bosbouwconsulent bij het Staatsbosbeheer.

