KNBV

Verslag van de 58e voorjaarsvergadering
gehouden op 25 mei 1984 te Velp

1 Opening
De voorzitter, M. M. G. R. Bol opent de vergadering.
Aanwezig zijn 110 leden.
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Bedankt hebben:
P. Grijpma, E. J. Dik, W. Timmer, J. Luiljes, J. W. Jansen, A. de Fraitvre, L. Eelkema, P. W. Schermerhorn,
Baron van der Borch van Verwolde, A. H. V.
Oude mans, Kuiper N.V" M. Mantje, H. L. Dinger.

De notulen van de 57e najaarsvergadering
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De notulencommissie bestaande uil de heren F. Nijpjes, L. Faase en R. van Hoesel, heeft de notulen goedgekeurd.
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Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaande uit B. van Boven, R. A.
M. van Hoessel en J. van den Burg, heeft de rekening
van baten en lasten gecontroleerd en goedgekeurd.

Benoeming notulencommissie
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Balans per 31 december 1983

In de commissie ter verifiëring van de notulen van de
58e voorjaarsvergadering worden benoemd de heren
S. M. G. de Vries, C. Boon en G. Bikker.
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Ingekomen stukken en mededelingen

- De heer W. M. Fuchs, die namens de KNBV vele
jaren zitting heeft gehad in de Nationale Populieren
Commissie, is op eigen verzoek teruggetreden. De
heer G. van den Berg zal zijn plaats innemen.
- Onze voorzitter heeft namens de KNBV de voorjaarsbijeenkomst bijgewoond van de Vereniging van
Nederlandse Boseigenaren.
De bijeenkomst vond plaats op het landgoed "De
Utrecht" waar uitgebreid gediscussieerd werd over de
aanwijzing van een deel van het landgoed als beschermd Natuurmonument.
- In 1983 zijn er 45 nieuwe leden tot onze vereniging
toegetreden, 16 personen hebben als lid bedankt. Deze nog steeds doorgaande groei van onze vereniging
is verheugend. Zorgelijk is echter dat het aantal leden
uit de particuliere sector afneemt.
Sedert de najaarsvergadering van 1984 werden lid:
H. D. Dissen, R. Lucassen, C. J. M. de Waart, R. A. J.
J. van Daelen, W. A. M. van Erp, A. W. Lips, N.
Prangsma, B. H. Roelevink, C. W. L. Bos, N. J. Bosma,
F. G. A. Baas, H. G. Nunen, R. Lensink, A. Loenen, H.
G. J. M. Koop, J. A. van Heek, J. A. Nuesink, G. J. van
Breemen, L. J. A. M. Ruesen, J. Biemans, R. Posthoorn, H. J. Heinsius, M. Tissingh, H. F. M. Vester, A.
J. Mulder, J. Heilen-Firet.

Het nadelig saldo bedraagt ruim f 10.000,-. De begroting laat een verwachting zien van een positief saldo
van f 3.000,-.
Het tekort is ontstaan door een sterke toename van de
kosten van het secretariaat en het tijdschrift. Ook was
er een sterke afname van advertenties. Een zorg is dat
de verkoop van het boekje "Ecologie en gebruik van
bossen" sterk achterblijft bij de verwachting. Een
slechte verkoop kan een verlies geven voor de vereniging.
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Uitbreiding van het bestuur

Door het bestuur wordt aan de vergadering voorgesteld het bestuur uit te breiden van 7 tot 9 leden.
Als motivatie wordt o.a. genoemd:
- De relatie Vereniging-SBB op bestuursniveau,
moet blijven bestaan.
- In 1985 wordt het 75-jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Een versterking van het bestuur is gewenst opdat de vele geplande activiteiten ten uitvoer
kunnen worden gebracht.
De uitbreiding heeft in principe een tijdelijk karakter.
De vergadering keurt het voorstel van het bestuur goed
waarna de heren E. M. Lammerts van Bueren en P. R.
Schütz benoemd worden.
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Bosbouw en Werkgelegenheid

Na de drie korte inleidingen gehouden door L. A. S.
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Klingen, J. L. Volmuller en A. W. H. van Weelderen,
volgt een discussie o.l.v. M. M. G. R. Bol.
Publikatie volgt.

9 "Zure regen"
Door 40 leden is een bezoek gebracht aan de aangetaste bossen in Duitsland. Door H. K. M. Lugtmeyer
wordt verslag uitgebracht van deze excursie. De deelnemers zijn diep onder de indruk van hetgeen in Duitsland gebeurt. Met name de snelheid waarmee de aantasting om zich heen grijpt is verbazingwekkend en
zorgelijk.
Naar aanleiding van de opgedane ervaringen heeft het
bestuur gemeend een uitgebreide open brief te sturen
naar premier Lubbers, minister Braks en de Vaste Kamercommissie van Landbouw en Milieu waarin onze
ervaringen en zorgen tot uiting worden gebracht.

10 Jubileum 1985
Door het bestuur is een jubileumcommissie in het leven geroepen. De commissie bestaat uit de volgende
leden:
J. van den Bos, voorzitter
P. R. Schütz (namens het bestuur)
H. K. M. Lugtmeyer (namens het bestuur)
C. P. van Goor (namens activiteitencommissie)
A. van Maaren (namens redactiecommissie)
J. K. R. van den Wijngaard (namens Studiekring).
Het thema van het jubileumjaar luidt: "Wat is het toekomstperspectief van het bos en de bosbouw in een
sterk geürbaniseerde omgeving?"
Enkele ideeën waar de commissie nu aan werkt zijn:
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- groot internationaal symposium met reeds genoemde thema als onderwerp; het zal vooral extern
gericht zijn, t.w. beleidsvoerders en politici;
- een boek over bos en bosbouw voor kinderen van
7-9 jaar;
- actie starten om te komen tot de aanleg van een
"voorbeeld" -bos in een stedelijke omgeving. Daaraan
verbonden is een prijsvraag voor ingenieursbureaus;
- themanummers in NBT over de geschiedenis van
onze vereniging;
- een feest voor onze leden.
Suggesties zijn in dit stadium nog welkom en mogelijk.
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Reis Hongarije

Het ligt nog steeds in de bedoeling in het voorjaar van
1985 een excursie te organiseren naar Hongarije.
Daarover is contact met onze Hongaarse zustervereniging. Een conceptprogramma is reeds opgesteld. Zodra nadere financiële gegevens bekend zijn zullen de
leden worden ingelicht.
12 Mededelingen
Activiteitencommissie: najaarsvergadering en excursie
op 25 en 26 oktober.
Thema: plaats van de groveden in de bosbouwkundige
planning.
Sludiekring: bijeenkomst op 23 november.
Thema: groveden op een rij. Inleidingen door de heren
Oldeman, Wiersma, Fanta en Kuper.
13 Sluiting

