KNBV

Verslag van de 52e voorjaarsvergadering gehouden
op 21 april 1978 in het Kröller Müller Museum op de
Hoge Veluwe

Met het uitspreken van zijn rede, die elders In dit
nummer In zijn geheel is opgenomen, opent de voorzitter om 9.30 uur de vergadering. Met enige ogenblikken van stilte wordt het overlijden herdacht van
ir. J. L. W. Blokhuis, oud-houtvester bij het Staatsbosbeheer.
- Aanwezig zijn 104 leden.
- De notulencommissie bestaande uit A. G. W. Asschert, B. Groenhuis en F. van Kooy heeft sChriftelijk
meegedeeld na enkele redactionele wijzigingen akkoord te gaan met de notulen van de vergadering
gehouden op 14 oktober 1977 te Putten. De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
- In de commissie ter veriflêrlng van de notulen
van de 52e voorjaarsvergadering worden benoemd:
T. Zwart en Joh. de Vries.
- Bericht van verhindering werd ontvangen van: J.
van den Bos, D. van Hattem, J. L. van der Jagt, H.
van Medenbach de Rooij, F. W. Rappard, D. Sikkel,
E. Troeleman, C. L. H. van Vredenburch, J. H. Wiersma, P. E. de Wit, Provinciaal Bestuur van Drenthe,
Van Gelder Papierfabrieken.
- Sinds de najaarsvergadering traden de volgende
nieuwe leden toe tot de vereniging: H. P. S. Baks, P.
Bakker, P. P. Bosch, A. Corporaal, mw. Gimbrère, J.
S. F. Gimbrère, L. H. Heidens, P. Hordijk, M. C. van
der Jagt, R. Klaassen, R. Koekkoek, B. Kok, F. A.
Koster, D. Kruizinga, H. Lambermont, R. H. E. Lemmens, D. W. Maas, H. van Medenbach de Rooij jr., J.
Postema, W. J. Schuitemaker, J. H. van Tuil, G. J.
Verhoef, C. Vredeveld, S. van der Werf, A. P. W. de
Wit, A. Wijnbergen, T. Zwart, 't Fryske Gea (donateur).
10 leden bedankten voor het lidmaatschap met
ingang van 1 januari 1978.
- J. L. Volmuller deelt namens de kascommissie
mee, dat de kas en de boeken na controle door de
commissie in orde zijn bevonden en dat decharge

wel van de vereniging als van de fondsen. Het nade-

lig saldo van ruim f 8.000,- wordt voornamelijk veroorzaakt door overschrijving van de begrote kosten
voor het tijdschrift met ca. f 10.000,-. Oorzaak
hiervan was met name het extra dikke Studiekringnummer van februari 1977. Inmiddels zijn met de redactie afspraken gemaakt om de kosten meer in de
hand te houden.
H. A. van der Meiden vraagt in verband met het afnemen van het kapitaal of de enige jaren geleden afgesproken vuistregel nog gehanteerd wordt, dat de
reserves in de orde van grootte dienen te liggen van

het saldo van de jaarrekening. HIJ vraagt het bestuur
suggesties te doen over de grootte van het kapitaal
en de bestemming daarvan. De voorzitter zegt toe
hierop terug te komen; hij licht toe, dat het bestuur
streeft naar een jaarlijks sluitende exploitatie, dat in
bepaalde noodsituaties wel een beroep gedaan
moet kunnen worden op de reserves en dat het bestuur de nodige voorzichtigheid betracht met betrekking tot een eventuele verhoging van de contributie.
Hierna wordt aan de penningmeester decharge verleend.
- In de plaats van J. L. Volmuller, die door de voorzitter wordt bedankt voor de bewezen diensten,
wordt in de kascommissie benoemd P. J. Faber.
- Najaarsbijeenkomst 1978. In verband met het
wereldbosbouwcongres in Jakarta zou het een aantrekkelijke gedachte kunnen zijn de bosbouw-problematiek van de ontwikkelingslanden aan de orde
te stellen tijdens de najaarsvergadering, die dan
eind september zou moeten plaatsvinden, aldus de
voorzitter. De vergadering stemt in met de suggestie.
- Onder het ingelaste agendapunt: Mededelingen
uit Wetenschap en Praktijk, vertelt G. Sissingh van
het onderzoek uit eigen tuin over de koffievuurtjeszwam, waarover hij een wetenschappelijke verhan-

deling geeft. Door hem is met betrekking tot dit on-

kan worden verleend aan de penningmeester wat

derwerp herbariummateriaal verzameld.

betreft het financiële beheer over 1977.
- De financiële middelen over 1977. Door de penningmeester wordt een korte toelichting gegeven op
de rekening van baten en lasten en op de balans zo-

- R. F. de Fremery heeft geconstateerd, dat in het
persbericht dat is uitgegaan bij het verschijnen van
het januari/februari nummer van het tijdschrift geen
melding wordt gemaakt van de houtproduktiefunctie
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van het bos. De voorzitter vindt de opmerking terecht maar stelt, dat het de mening van het bestuur
is, dat de houtproduktle-functle van het bos één van
de basisfuncties is en moet blijven. Dit blijkt ook uit
de 'standpuntsbepaling van het bestuur, die in hetzelfde nummer van het tijdschrift is opgenomen.
H. A. van der Meiden stelt, dat de agenda van de
vergadering te sterk huishoudelijk van aard is en bijzonder weinig punten laat zien, waarover zinvol ge-

discussieerd kan worden; hij suggereert op volgende vergaderingen hier wel rekening mee te houden
door bijvoorbeeld een of meer hoogtepunten uit de
rede van de voorzitfer aan de orde te stellen. H. M.
Heybroek vraagt hoe het staat met het bosbouwmuseum in wording in het "Huis" Groeneveld. Er ont-

een permanente expositie en een wisselend deel. Er
is inmiddels al wat materiaal verzameld; J. Th. Overbeek doet een beroep op de aanwezigen attent te
zijn op mogelijk geschikt tentoonstellingsmateriaal.
Naar aanleiding van de vraag van P. N. Ruige
over de ontwikkeling van de samenwerking in de
bosbouw wordt door een aantal sprekers informatie

gegeven over de huidige stand van zaken. Uit de discussie blijkt, dat drie in Utrecht opererende bosgroepen bijzonder goed draaien en dat er duidelijk
financiële voordelen voor de eigenaren zichtbaar
zijn, O.a. door de inzetmogelijkheden van groot materiaal (klepelmaaiers, plantmachines). Ook wordt in
Utrech.l aan nieuwe activiteiten gedacht zoals op het
gebied van ruiterpaden. Elders in het land zijn kleine

staat enige discussie over het felt, of over een huis

samenwerkingsverbanden gesticht of in voorberei-

danwel over een kasteel gesproken moet worden.
Alle sprekers, die zich hierin mengen, menen dat
"kasteel" het meest op zijn plaats Is. Verwacht wordt,
dat de restauratie in 1981 zal zijn voltooid. De inrich-

ding. Geconstateerd wordt, dat er een verschil bestaat tussen het functioneren van de Stubo op de Veluwe en de op veel kleinere schaal opererende bosgroepen en andere samenwerkingsverbanden elders in het land.
A. D. Verhoeff, secretaris.

tingsplannen voor het Nationaal Centrum voor bos.

natuur en landschap zijn klaar. Gedacht wordt aan
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