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De volgende onderwerpen zullen worden behandeld: 1. Algemene inleiding over bos·
arbeidersrationalisatfe; 2. Arbeidsmethodiek ; 3. Kwekerij. en plantwerkzaamheden ;
4. Opstandsverzorging en snoeien; 5. Mechanisatie en het voorkomen van ongevallen.
Het curcusgcld bedraagt f 7.50 per persoon en kan op de eerste avond worden he·

taald. Opgave aan Afd. R.A.B. Nederlandsche Heidemaatschappij. "Huize Sonsbcek",
Arnhem.

VOERLIEDENCURSUS STICHTING B.P.O.
De voerliedencursus zal worden gehouden van 17 tlrn 29 maart 1958 te Emmen.
Aanmeldingen dienen voor 15 februari a.s. te worden ingezonden aan de Afdeling
R.A.B. van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Hui~e Sonsbeek te Arnhem.

PREMIEPERCENTAGE ZIEKENFONDSVERZEKERING
De Minister van Sociale Zaken en Vo"lksgezondheid heeft de Ziekenfondspremie
voor 1958 vastgesteld op 4.40/0 (tot dusver 4.20/0)' De werknemersbijdrage. die op het
loon moet worden ingehouden, bedraagt dus van 1 januari 1958 af 2.2% van het loon.

Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
BERICHTEN OVER PRIJZEN VAN INLANDS HOUT.
De directeur van het Staatsbosbeheer vestigt er de aandacht op. dat het van groot
belang is. dat de gegevens over prijzen van inlands hout. die door het Staatsbosbeheer
worden verzameld en bewerkt. op de juiste wijze en tijdig bij deze Dienst. Museum...
laan 2 te Utrecht. worden ingediend.
Daartoe worden in veel gevallen reeds bij het verlenen van kapvergunningen for...
mulieren verstrekt ter invulling van de verkoopgegevens. Deze formulieren zijn op
.aanvrage tevens verkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting van het Staatsbosbeheer te
Utrecht.
Zowel voor het Staatsbosbeheer zelf als voor particulieren zijn de uit deze prijs~e...
richten verkregen overzichten van grote statistische waarde.
Wanneer echter, zoals thans nog het geval is. een groot deel van de verkochte
partijen niet wordt geregistreerd. geven de houtprijsstatistieken een minder juiste voor...
stelling van zaken. waaruit bezwaarlijk gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt.
Een beroep op aller medewerking. geregeld de houtprijsberichten bij het Staatsbos-beheer in te dienen, is hier dus wel op zijn plaats.

