Mededelingen van de Nederlandsche
Boschbouw Vereeniging
NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE NEDERLANDSCHE
BOSCHBOUW VEREENIGING
op 24 en 25 oktober 1958
De najaarsbijeenkomst van onze vereniging wordt dit jaar gehouden
op vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 1958 te Oud Leusen, Dalfsen en
Ommen. Het programma luidt als volgt:

Vrijdag 24 oktober
11.00-12.30: Samenkomst te Oud Leusen (tussen Ommen en Dalfsen, aan de ,noordzijde van de Vecht) in het vacantie- en conferentieoord "Vechtstroom". Komende uit Zwolle ziet men bij km-paal 12,6
witte molenstenen met het opschrift "Kamphotel Vechtstroom", dat via
een zandweg onmiddellijk kan worden. bereikt.
12.30-13.30: Gezamenlijke koffietafel aldaar.
13.30-14.00: Per bus van Oud Leusen naar Dalfsen.
11.00-17.00: Excursie op het landgoed "Rechteren" van A. R. Z.
Graaf van Rechteren-Limpurg, onder leiding van de heer J. Roelfsing,
hoofd van het Rentambt Zwolle van de Nederlandse Heidemaatschappij.
17.00-17.30: Per bus terug naar de "Vechtstroom".
17.30-19.00: Samenzijn.
19.00-20.30: Diner.
20.30
: Algemene Ledenvergadering.
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Zaterdag 25 oktober
8.30
: Vertrek per bus naar Ommen.
9.00-12.00: Excursie in de boswachterij "Ommen" van het Staatsbosbeheer, onder leiding van de houtvester ir. D. Sikkel.
12.30: Koffietafel in de "Vechtstroom", waarna sluiting van de najaarsbijeenkomst.

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
I.
2.
3.
4.
5.

Opening, gevolgd door de rede van de voorzitter.
Verslag van de notulen-commissie.
Benoeming van de nieuwe notulen-commissie.
Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
Vaststelling van het jaarverslag over 1957. N.B.T. 30 (9)
(280-282).
6. Verslag van de kascommissie over 1957.
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7. Rekening en verantwoording van de geldmiddelen van de vereniging, het van Schermbeekfonds en het tijdschrift over 1957.
8. Begroting voor 1959 en vaststelling van de contributie VOor 1959.
9. Benoeming van een lid van de kas-commissie voor 1958 in verband
met het periodiek aftreden van ir. R. Sewandono.
10. Eventuele mededelingen van de Studiekring-Commissie.
11. Eventuele mededelingen van de Redactie-commissie voor Publicaties.
12. Voorstel tot wijziging van <ie naam van de vereniging, overeenkomstig de wettelijke spelling, in Nederlandse Bosbouw Vereniging.
13. Bespreking van plaats en tijd van de voorjaarsbijeenkomst 1959.
14. Verkiezing van een lid van de Redactie-Commissie van bet Tijdschrift wegens het periodiek aftreden van de voorzitter, dr. H. van
Vloten, die zkh herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt candidaat:
1. dr. H. van Vloten, 2. ir. J. T. M. Broekhuizen.
14bis. Verkiezing van een lid voor de Redactie-commissie voor Publikaties wegens het periodiek aftreden van de voorzitter, ir. J. van Soest,
die zich herkiesbaar stelt. Het bestuur stelt kandidaat: 1. ir. J. van
Soest, 2. ir. M. Bol.
15. Verkiezing van een penningmeester in het ·bestuur, in verband met
het periodiek aftreden van ir. J. H. van Tuil per 31 december 1958.
Het bestuur stelt candidaat: 1. ir. J. C. E. C. N. van Florenstein
.
Mulder, 2. R. C. J. Bakhuizen van den Brink.
16. Mededelingen van leden over onderwerpen uit wetenschap en
praktijk.
17. Rondvraag.
18. Sluiting.
De secretaris van de N ederlandsche
Boschbouw Vereeniging,
W. E. Meijerink.
ADRESVERANDERINGEN
Ir. B. J. L. Beunders verhuisde van Maarn naar Berg en Dal, Prinses
Margrietlaan 3 en Ir. A. H. Druyff en mevrouw W. J. Druyff-Willemsen van Eindhoven naar Arnhem, Cort van der Lindenlaan 21.
HET DOUGLASNUMMER 1957
Het reeds meermalen aangekondigde Douglasnummer 1957 is verschenen. De reeds bestelde exemplaren worden thans verzonden. Nieuwe bestellingen kunnen worden gedaan door girering van f 2,50 op de
girorekening van de Penningmeester van de Ned. Boschbouw Ver.,
kantoor Arnhem, nr 908488.
Dit douglasnummer is een samenbundeling van alle 10 uitgewerkte
voordrachten (prae-adviezen), gehouden (toegelicht) en 'bediscussieerd
op de douglasdagen van 21 en 22 november 1957, van de StudiekringCommissie. Het is een boekje geworden van 90 bladzijden met een voorwoord van de Voorzitter van de commissie en voorzien van een inhoudsM
opgave. Het is gelukt de prijs laag te houden.

