KNBV
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Verslag 61e najaarsvergadering, gehouden op 27
september 1985 op Kasteel Groeneveld te Baarn

Opening

De voorzitter opent de vergadering. Ruim 150 leden
luisteren aandachtig naar de kleurriike rede van onze
voorzitter over 75 jaar KNBV.
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Notulen van de 5ge voorjaarsvergadering

De notulencommissie. bestaande uit T. Winkelman. A.
H. Schaafsma en J. Vorstermans. heeft de notuten
goedgekeurd.
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De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Verwacht wordt een lagere opbrengst aan rente
en advertenties.
In overleg tussen de Redactiecommissie en het Bestuur zullen regels worden opgesteld voor het verrekenfonds. Het fonds heeft het doel tekorten of overschotten van het ene jaar met het daaropvolgende
budget te verrekenen.
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Bestuursmutaties

Benoeming notulencommissie

De heren S. M. G. de Vries. W. Boxsem en W. J. M.
Hendriks vormen de notulencommissie voor de 61 e
najaarsvergadering.
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Begroting 1986

tngekomen stukken en mededelingen

Na een korte onderbreking heeft Prinses Juhana zich
wederom bereid verklaar~ het Beschermvrouwschap
van de KNBV op zich te nemen.
In Drenthe wordt het bezoekerscentrum het "Houtvester Kuhnhuis" geopend.
Nieuwe leden: M. T. C. Bolten. H. C. Sluiter. O. Burghgraef. l. G. Vossers. M. W. Gielis.
Aánvulling: gevraagd wordt in het vervolg de hoedanigheid van de nieuwe leden te vermelden.
5 Jaarverslag 1984
Wordt door de vergadering goedgekeurd.
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De heren J. van den Bos. H. K. M. Lugtmeyer en J. L.
Volmuller treden na zes jaar bestuurslidmaatschap af.
De heer G. Bruggink wordt benoemd als bestuurslid.
De heer B. Groenhuis is aftredend. maar wordt herbenoemd. Aanvulling: gewezen wordt op de wens om het
Bestuur zo snel mogelijk te verbreden met een vertegenwoordiger van een Landschap.
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Rondvraag

Is het mogelijk weer eens een excursie te organiseren
naar een van de Waddeneilanden?
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Benoeming erelid

In aanwezigheid van het erelid de heer F. W. Burger en
mevrouw Meyerink wordt de heer W. E. Meyerink benoemd tot erelid. Een feit dat gevierd wordt met een
zeer gezellige borrel.

