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WIJZIGING LEDENLIJST
De ledenlijst in het December-null1mer 1929 moet als volgt
worden gewijzigd en aangevuld:
· Als lid hebben bedankt de H.H. C. S. van Beu n i n gen
te Maarsbergen. Mr. J. F. Linthorst Homan te Assen.
· Het adres van Dr.D. J. H i s sin k is als volgt: Directeur
van het Bodemkundig Instituut. Herman Colleniusstraat 25.
Groningen.
Het adres van den heer P. Bey er: Nieuw Milligen.
post Garderen.
Als nieuwe leden zijn door het bestuur aangenomen de
H. H. E. H. D. Ins i n ge r. Eigenaar-beheerder van het
landgoed Pijnen burg te Lage Vuursche. P. A. van Sc her mbeek.' Landbouw-ingenieur te Ermelo. F. W. Wessels.
Landbouw-ingenieur. Stroe. Hotel van der Wey.
De Secretaris,

G. HOU;rZAGERS.

REGLEMENTSWIJZIGING
Op . de eerstvolgende ledenvergadering zullen in behandeling
worden gebracht de navolgende voorstellen van het bestuur
tot wijziging van het hUishoudelijk reglement onzer vereeniging.
Deze wijzigingen zijn noodzakelijk geworden tengevolge van
de overname van het Nederlandsch Boschbouwtijdschrift als
orgaan der N.B.V.
Artikel I.
a. als volgt te lezen:
het houden van jaarlijks minstens twee ledenvergaderingen (één voor- en één najaarsvergadering) mede ter
behandeling van boschbouwvraagpunten ;
f als volgt te lezen:
het uitgeven van een boschbouwtijdschrift. waarin tevens
alle mededeelingen betreffende de vereeniging en hare
werkzaamheden. zullen worden opgenomen.
Artikel 2.
Hieraan wordt op het einde een 3e alinea toegevoegd die
als volgt luidt:
Tot zulke commissiën behoort ook de redactie van
·
het door de vereeniging uit te geven tijdschrift. Deze
commissie zal bestaan uit 5 leden. waarvan er jaarlijks
één aftreedt. De aftreding geschiedt volgens ancienniteit;
de volgorde hiervan wordt voor de eerste maal bij loting
bepaald. Voor de verkiezing ter voorziening in de
ontstane vacatures worden door het bestuur bindende
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dubbeltallen opgemaakt. Aftredende leden zijn terstond
herkiesbaar.
Artikel 8.
Wordt als volgt gewijzigd:
De leden; eereleden en leden van verdienste ontvangen gratis het tijdschrift, alsmede een exemplaar van
de statuten en van het huishoudelijk reglement. Eventueel andere drukwerken van de vereeniging uitgaande,
zullen mede zoo mogelijk gratis worden toegezonden.
0

Artikel 9.
Ie regel als volgt te wijzigen:
De contributie der leden bedraagt minstens f 17.50
per jaar, te betalen in twee gelijke termijnen.
Op het einde van dit artikel wordt er het volgende aan
toegevoegd:
Niet-leden der vereeniging l).unnen zich abonneeren
op het tijdschrift tegen een abonnementsprijs van minstens
f 10._ per jaargang. Boschamptenaren, beneden den
rang van houtvester of rentmeester, betalen f 5.- per
jaargang, te voldoen bij vooruitbetaling.
Het hoofd van artikeI 10-13 wordt in de plaats van
;.Bestuur" nu "Bestuur en Redactiecommissie",
Artikel 10.
Hieraan wordt op het einde de volgende alinea toegevoegd:
De redactie-commissie bestaat uit een voorzitter en
vier leden.
, Artikel 11.
Wordt als volgt gewijZigd"
Het jaarlijks aftreden van één der bestuursleden en
van één der leden van de redactie-commissie geschiedt
in de najaarsvergadering'.
Bij tusschentijdsche vacatures krijgt het nieuwgekozen
bestuurslid of het nieuwgekozen lid van de redactiecommissie zitting voor den tijd gedurende welken zijn
voorganger nog zitting zou hebben gehad.
o
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Artikel 12.
Hier wordt in de 3e alinea betreffende de werkzaamheden
van den penningmeester op het einde van de eerste zin achter
"en doet de betalingen" het volgend~ ingelascht: ,:
Hij houdt een afzonderlijke administratie van de ontvangsten en uitgaven van het tijdschrift en doet de
hiervoor noodige betalingen op door de redactie-com-_
missie als juist erkende en gewaarmerkte betaalstukken.
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Artikel 15.
Wordt als volgt gelezen:
Minstens 14 dagen vóór de vergaderingen wordt de
agenda daarvan in het tijdschrift bekend gemaakt. Hierbij
moet tevens opgegeven zijn een regeling der werkzaamheden. mededeeling van de in te leiden onderwerpen
en de namen der prae... adviseurs, alsmede een programma
der eventueel te houden excursie.

Artikel 17.
d. als volgt te lezen:
rekening en verantwoording der geldmiddelen over
- het afgeloopen jaar. waarhij een afzonderlijk overzicht
van de ontvangsten en uitgaven van het tijdschrift.
g. als volgt te lezen:
begrooting van ontvangsten en uitgaven voor het
. voor het volgende jaar.
.
i. benoeming van hestuursleden en van leden van de
redactie.. commissie.

Het tegenwoordige i wordt dan f. Het tegenwoordige j
wordt dan k.
Artikel 19.
Op het einde wordt hier de volgende alinea bijgevoegd:
Een uitzondering hierop maakt de wijze van verkiezing
van redactieleden in zooverre dat hiervoor overeenkomstig artikel 2 van dit reglement door het bestuur
bindende dubbeltallen worden opgemaakt.
In artikel 18 en 19 wordt het woord .. beschrijvingsbrief"
vervangen door .,agenda'·.
Bovenstaande voorstellen die alle een uitvloeisel zijn van
de op de ledenvergadering van 27 September j.l. genomen
besluiten tot overname van het Boschbouwtijdschrift en het
in verband hiermede vervallen van de Jaarlijksche Mededeelingen. behoeven geen nadere toelichting.
Teneinde den aan dit onderwerp te besteden tijd op de
voorjaarsvergadering - die v.nJ. bestemd is voor de behandeling van technische onderwerpen - tot een minimum te
beperken. wordt den leden die nog eenige andere wijziging
noodig of gewenscht achten. of die op- of aanmerkingen
wenschen te maken op de voorgestelde wijzigingen. beleefd
verzocht dit schriftelijk op te geven bij den Secretaris. zóó
mogelijk vóór 1 Mei a.s.
Namens het Bestuur der N.B.V.:
Dr. H. A. J. M. BEEKMAN. Voorzitter.
G. HOUTZAGERS. Secretaris.

