Mededelingen van de Nederlandse
Bosbouw_~ereniging
DE NAJAARSBljEENKOMST TER GELEGENHEID VAN DE
JUBILEUMVIERING OP 7 OKTOBER 1960
Op 7 oktober 1960 hoopt de Nederlandse Bosbouw Vereniging haar
50-jarig hestaan te vieren. Het programma daartoe luidt als volgt:

In het Huis der Provincie te Arnhem:
14.00-15.00: Algemene ledenvergadering in de Grote sectiekamer.
15.00-15.30: Pauze en thee in de Zuid..-galerij.
15.30-16.30: Officiële bijeenkomst ter viering van het 50-jarig bestaan
in de Zuid-galerij met dames en introducé'g.

16.30-17.30: Receptie door het Bestuur in de Noord-galerij.

In Restaurant Royal:
18.00-20.00: Samenkomst in Restaurant Roya!.
20.00: Diner voor de leden met hun echtgenoten.
De agenda voor de Algemene ledenvergadering zal per convocatie

nader worden bekend gemaakt. Opdat de behandeling van de financiële
verantwoording over 1959. alsmede de begroting voor 1961 tijdens de
vergadering zo weinig mogelijk tijd zal vragen, wordt een en ander vóór

de vergadering in het tijdschrift gepubliceerd.
De secretaris van de N.B.V.
W. E. Meijerink

LASTEN EN BATEN EN BALANS 1959

Hierbij treft men een Overzicht aan van de financiële uitkomsten van

vereniging over het 1959. benevens een begroting voor het jaar 1961.
In verband met de zecc beperkte tijd die werd uitgetrokken voor de
najaarsvergadering op 7 oktober 1960 - een uur - vindt vooraf publicatie in ons tijdschrift plaats en wordt een ieder van de leden die op- of

aanmerkingen heeft op het financiële beleid. dringend verzocht deze
schriftelijk in te dienen aan het adres van de penningmeester. Gortelseweg 25 te Vaassen. vóór 1 oktober.

De: penningmeester.
Ir J. van Florenstein Mulder.
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UITGAVEN

REKENING VAN LASTEN

Vereniging

f

Bestuur en administratie

f

Algemene vergaderingen .

f

Bijdragen aan verenigingen

Voordelig saldo.

Honoraria..

f
f

.

.

.

Publicaties
Drukkosten en porti
Redactie.
Voordelig saldo.

85,00'

f 1.836,00

.

Tijdschrift
Drukwerken en porti
Redactie .
Administratie.

679,66
227,74

.

Van Schermbeekfonds
Voordelig saldo. . .

f

410,68

f

75,00

f
f

10.802,87
185,51
599,82
100,00

f
f

1.374.07
13.35

Totaal voordelig saldo.

f

992.40

f 11.688.20

f

1.387,42

f
f

14.068,02
2.175,11

f 16.243,14
BEZITTINGEN

BALANS PER 31

Vlottende middelen
Deposito .
Postrekening

f

8.563.60

f 1.312,63

Debiteuren .

f 9.876,23
f 1.251,00

Van Schermbeekfonds
Grootboek N.W.S.. .
Spaarbank. " . . .

f 1.600.00
f 958,28

t:,: t

f
f

2.558.28
13.68551
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EN BA TEN OVER 1959

Vereniging
Aandeel contributies en donaties.
Rente kasgelden . . . . . .

Tijdschrift
Aandeel contributies
Abonnementen . .
Losse nummers. .
Advertenties. . .
Bijdrage Ned. Ver.

en
.
.
.
v.

Nadelig saldo

donaties.
. . . .
. . . .
. . . .
Boseigenaren

INKOMSTEN

f
f

2.497,80
330,83

2,854,37
2.854,37
48,65
2.489,38
f 3.303.00

f

2.828,63

f

11.541,40

f
f
f
f

. . . . f 146.80

Publicaties
Verkooppublicaties

f

1.798,10

Van Schermbeekfonds
Rente . . . . . .

f 1.798,10

f
f

75,00
16.243,13

f 16.243,13

DECEMBER 1959

Crediteuren
Studiekring

SCHULDEN

f

131.00

Diversen

f 1.303.75

Kapitaal 1-1-1959 .
exploitatie saldo 31-12-1959

f 7.592.37
f 2.100,11

Van Schermbeekfonds
Kapitaal 1-1-1959. . . . . . .
exploitatie saldo 31-12-1959

f
f

2.483,28
75,00

f 1.434.75

f

9.692.48

f 2.558.28
f 13.685.51
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PROGRAMMA STUDIEKRINGDAG
De Studiekring commissie deelt m ede. dat op donderdag 22 september
1960 een studiekring dag zal worden gehouden in restaurant "Royal" te
Arnhem. Aanvang JO uur. Het programma luidt als volgt:
10.00 uur Opening van de bijeenkomst door de voorzitter van de studiekringcommissie. prof. dr G. Hellinga.
JO. JO uur Mededelingen van de commissie.
JO.15 uur Inleiding door P. Verburg.
"Enige Grondslagen voor de opbouw van de organisatiestructuur" .

11.15 uur

ir M. Bol "Beknopte beschrijving van de organisatiestructuur
van het bosbeheer bij het Staatsbosbeheer. de Nederlandsche
Heidemaatschappij en de Koninklijke Houtvesterijen".
12.30 uur Gelderse koffietafel.
13.30 uur ir J. Th. Overbeek "Planning en Produktieverhoging in het
bosbedrij f·.
14.30 uur R. A. van Wel "Het gebruik van organisatie-technieken in
15.30 uur
16.00 uur

de beheerssector van bosbedrijven",
Samenvatting van de discussies.

Sluiting van de bijeenkomst.

PERSONALIA
Or H. van Vloten is op I september 1960 van zijn functie als directeur
van de Stichting Bosbouwproefstation "De Dorschkamp" te Wageningen
ontheven wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij
wordt thans opgevolgd door ir J. F. Wolterson. tot dien hoofd van de
afdeling Selectie en Veredeling. in welke functie voortaan zal optreden
ir R. Koster. voorheen hoofdingenieur-bosbouwconsulent bij het Staatsbosbeheer te Zwolle. Als bosbouwconsulent volgt ir G. W. Mulder de
heer Koster op.
Op I augustus 1960 is aan het Bosbouwproefstation reeds op zijn
verzoek dr J. van Soest ontslag verleend. hoofd van de afdeling Groeionderzoek en economische vraagstukken. Ir M. M. G. R. Bol is hem op
die datum opgevolgd. Ir Bol werkte als wetenschappelijk ambtenaar bij
de afdeling Bosexploitatie van de Landbouwhogeschool al voor het
Bosbouwproefstation voor de arbeidsrationalisatie. welk werk hij dus ook
nu meeneemt. Or van Soest is thans inspecteur van de Vereniging tot

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam.
Voorts werd ir C. Staf. oud-minister van oorlog en voorheen presidentdirecteur van de Nederlandse Heidemaatschappij. benoemd tot adviseur
van het Bestuur van deze Maatschappij. De regering heeft voorts besloten ir. C. Staf aan te wijzen als voorzitter van het speciale comité, dat
voor de Raad vim ministers van de 'Europese Economische Gemeenschap

de besluiten voorbereidt voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

