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Verslag van de 56e najaarsvergadering
gehouden op vrijdag 14 november 1980 te
Utrecht.

Opening

- De voorzitter, A. J. van der Poel, opent de vergadering met het uitspreken van de najaarsrede. Aanwezig zijn 90 leden.
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Notulen van de 54e voorjaarsvergadering

- De notulencommissie bestaande uit de heren P.
Bakker. W. van Boxsem en A. Tisslngh, heeft de notulen van de 54e voorjaarsvergadering goedgekeurd.
De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
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Benoeming notulencomml8.le

- In de commissie ter verifiëring van de notulen van
de 56e najaarsvergadering worden benoemd L. J. M.
Faase, S. M. G. de Vries en G. van Tol.
4

ceerd tarief voor gepensioneerden. Het tarief bedraagt f 12,50 per jaar. Deelname aan voor- en najaarsvergaderingen Is dan mogelijk, echter ontvangt
men geen tijdschrift.
- Geconstateerd wordt dat in toenemende mate leden zich opgeven voor een vergadering en excursie
en vervolgens niet verschijnen en dus niet betalen.
Het niet verschijnen tijdens de voorjaarsbijeenkomst
te Vlaardingen heeft een schadepost opgeleverd van
f 1.400,-. Alle leden worden dringend verzocht na
aanmelding ook te verschijnen.
- Vanaf januari 1981 zal dagelijks een NOS-jeugdjournaal worden uitgezonden. Aan de KNBV Is gevraagd eventuele "nleuw1jes" te melden, s.v.p. via het
secretariaat.
5

Vaststellen Jaarverslag 1979

Het jaarverslag wordt na een kleine aanvulling vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen
6

- Sedert de voorjaarsvergadering traden de volgende nieuwe leden tot de Vereniging: E. M. Krijnen, J.
van Leenhoff en C. M. Mortier.
- De heer B. van Vloten wordt door de voorzitter bedankt voor hetgeen hij voor de KNBV heeft gedaan
als vertegenwoordiger van de KNBV In de BosbouwvoorlIchtingsraad. De heer L. C. Smlt zal namens de
KNBV zitting nemen in de Bosbouwvoorlichtingsraad.
- Tijdens de 54e voorjaarsvergadering is aan het
Bestuur gevraagd welke gevolgen de troonwisseling
heeft op het beschermvrouwschap van de toenmalige
Koningin Jullana. Het Bestuur deelt de vergadering
mede dat zij een verandering van beschermvrouwe
niet noodzakelijk acht. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
- Tijdens de 54e voorjaarsvergadering werd het Bestuur verzocht te overwegen een "honorair lidmaat-

schap" In te stellen. Het Bestuur deelt mede dat zulk
een lidmaatschap, mede gezien het langlopend ka:
rakter, niet gewenst Is.
- Er bestaat een lidmaatschap tegen een geredu324
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"Beleid en Actie" van de KNBV

Uit de discussie blijkt dat het huidige artikel 2 lid I van
onze Statuten als "te ruIm" wordt ervaren, maar het

voorstel van het Bestuur "te beperk!'·.
Enkele punten van de discussie:
- het huidige statuut is juist en geeft de Vereniging
een grote vrijheid In handelen,
- te ruime statuten schept verplichtingen die de
Vereniging niet kan nakomen, bijvoorbeeld het bevorderen van het natuurbehoud. Als voorbeeld werd
genoemd de Waddenzee,
- zowel het huidige statuut als het voorstel besteedt
geen aandacht aan beheer en bomen buiten bosverband,
- te ruime statuten veroorzaken onduidelijkheden.
Het voorstel vanuit de vergadering luidt:
"De Vereniging stelt zich tot een doel het bevorderen van de bosbouw en het natuur- en landschapsbeheer voor zover deze relatie hebben met bomen, bos
en bosbouw··. Een nadere uitwerking zal plaatsvinden. De vergadering gaat akkoord met het vormen

van een actiefonds van f 10.000,- voor 1981 ter fInanciering van activiteiten die vooral extern gericht
zullen zijn. Ter stimulering van activiteiten voor de
Vereniging zal worden opgericht een Activiteitencommissie.
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gedurende vele jaren. Op de voordracht van L. C.
Smit zijn geen tegenkandidaten gemeld. De heer L. C.
Smit treedt toe tot het Bestuur. Op de voordracht van
J. G. de Molenaar zijn geen tegenkandidaten gemeld.
De heer J. G. de Molenaar treedt toe tot de Redactiecommissie.

Vaststelling begroting 1981

9
Enkele nadere aanvullingen
het voorstel tot een contributieverhoging van
f 10,- voor gewone leden wordt door de vergadering
goedgekeurd.
- enkele leden achten f 10.000,- voor het actiefonds te laag. De noodzaak van een verdere verhoging zal eind 1981 wederom bekeken worden.

Bespreking voorJaarsbijeenkomst1981

-
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Bestuursmutaties

A. Schotveld, bestuurslid, treedt reglementair af en Is
niet herkiesbaar. Eveneens treedt de heer D. Kruizinga, lid van de Redactiecommissie, reglementair af. De
voorzitter bedankt de belde heren voor hun Inbreng

Voorgesteld wordt aandacht te besteden aan de particuliere landgoederen.
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Rondvraag

Sikkel deelt mede dat eind 1981 het Centrum voor
Bos, Natuur en Landschap geopend zal worden. Nader onderzoek over het beheer van bossen In het verleden is noodzakelijk en vindt nu plaats.
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Sluiting

De voorzitter sluit om 12.30 uur de vergadering.

Jaarverslag 1979 van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
Het ledental
In 1979 overleden de navolgende leden: G. Sissingh,
K. H. Vixseboxse,
Als lid bedankten: R. Kaars Sijpensteijn, S. P. W.
Franses, J. M. van Susante, B. J. L. Beunders.
Drie donateurs hebben hun lidmaatschap kaart opgezegd.
Als nieuwe leden traden toe: J. Beekhuis, M. Bouman,
C. J. J. M. van der Heijden, Mw. A. Rodenburg, J. van
Schendel, Mw. F. SChennink, P. H. A. Steinmetz.
Het ledental nam hierdoor toe met 3 en bedroeg ultimo 1979: 381.
Het aantal donateurs bedroeg 60.

De mogelijkheid voor leden boven de 65 jaar om
het lidmaatschap los te koppelen van het abonnement op het tijdschrift blijft ongewijzigd van kracht tegen een contributie ad. f 12,50 per jaar.
Het bestuur
Het bestuur was begin 1979 als volgt samengesteld:
A. J. van der Poel (voorzitter), A. van Maaren (vicevoorzitter), J. L. Volmuller (secretaris), P. H. Pels
Rijeken (penningmeester), A. Schotveld, J. Sevenster, C. J. Stefels.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober zijn A. van Maaren en P. H. Pels Rijeken reglementair afgetreden. Tot vice-voorzitter werd gekozen

De contributies

De contributies zijn niet gewijzigd t.w.:
- contributie gewoon lid
f 65,00 per jaar
- contributie-echtgenote-lid
f 12,50 per jaar
f 100,00 per jaar
- donataties minimaal
- gewone abonnementen
f 60,00 per jaar
buitenlandse abonnementen
f 75,00 per jaar
- studenten-abonnementen
f 40,00 per jaar

J. van den Bos en als lid H. K. M. Lugtmeyer. J. Sevenster werd voor een tweede zitting herbenoemd en
vervult de functie van penningmeester.
Het Tijdschrift
8egln 1979 was de samenstelling van de Redactiecommissie als volgt: A. van Maarèn (voorzitter), H. M.
Heybroek (secretaris), Mw. M. G. Goosen, G. J. den
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Hartog, D. KrUizinga, J. Kuiper en H. Meljers.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 oktober Is J. Sevenster tot lid benoemd van de redactiecommissie.
Van het tijdschrift verschenen In 1979 10 afleveringen met In het totaal 302 pagina's. De oplage van het
tijdschrift bedroeg eind 1979 ca. 1300. Het tijdschrift
sloot met een voordelig saldo. Dit voordelig saldo
komt ten goede van de algemene reserves.

De Vereniging was In 1979 met de volgende personen
vertegenwoordigd In de verschillende commissies,
organen e.d.: M. Bol In de Stichting het Nationaal
Centrum voor Bos, Natuur en Landschap. W. M.
Fuchs, in de Nationale Populieren Commissie. G. HelIInga, in het Nationaal Comité Boomfeestdag. B. van
Vloten, In de Bosbouwvoorllchtlngsraad.

De Studiekring

Diversen

Begin 1979 werd het bestuur van de Studiekring gevormd door: C. P. van Goor (voorzitter), J. J. Westra
(secretaris), J. van den Bos, C. J. de Lange en A.
Schotveld (bestuursvertegenwoordiger).
De Jaarlijkse bijeenkomst werd gehouden op 14
december. TIjdens deze bijeenkomst Is J. van den
Bos als lid afgetreden en A. Bakker In zijn plaats benoemd.
De bijeenkomst droeg als thema "bosreservaten" .
De preadviezen werden geleverd door C. P. van Goor,
J. K. R. van den WIjngaard, J. L. van der Jagt, A. J.
van der Poel.

De Vereniging heeft zich middels een brief gericht
aan de Vaste Commissie voor Landbouw en Visserij
en de Vaste Commissie van CRM uitgesproken voor
een ongedeeld StaatSbosbeheer.

De Kascommls81e
De kascommissie bestond In 1979 uit: P. J. Faber, J.
L. van der Jagt en P. D. Kofman. De rekening sloot
met een voordelig saldo van! 19.710,23. Het voordelige exploitatie-saldo komt ten gunste van de algemene reserves. De balans toonde ultimo 1979 een kapltaal van! 113.073,12.
De advlescomml..le
Leden van de Advlescommlsse in 1979 waren M. Bol,
G. J. den Hartog, H. A. van der Melden en J. Sipkens.

Vertegenwoordigingen

De 53e voorjaarsbijeenkomst
De voorjaarsbijeenkomst werd gehouden op 8 juni te
Putten. De thema van die dag luidde "pogingen tot
omvorming van naaldhoutbos In loofhoutbos door
middel van natuurlijke verjonging". De excursie vond
plaats In het Leuvenumse Bos eigendom van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Aanwezig
waren 94 leden.
De 558 najaarsblJeenkom.t
De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 26 oktober te Breda. Door A. B. GIjtenbeek werd een inleiding gehouden over het onderwerp "De landschappen vroeger en nu, en hoe met name de beheersvisie
in de loop der jaren is veranderd". Daarna vond een
excursie plaats op het landgoed de Pannehoef, eigendom van het Brabants Landschap. Aanwezig waren 94 leden.
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echte kràchl-kampioenen zijn,
waarmee hel handzaam werken is.
Stuur de bon op!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inlichtingen?
_
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..... I
Zenden aan: HUSaVARNA NEDERLAND b .....
I
Naam: ....

Bedrijl: .....
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