Verslag van de 54e voorjaarsvergadering
gehouden op 23 april 1980 te Vlaardingen

Opening

- De voorzitter, A. J. van der
Poel, opent de vergadering. Aanwezig zijn 40 leden.
2 Notulen van de 55e
na/aars vergadering
- De notulencommissie bestaande uit G. Bikker, H. van Medenbach de Rooy en L. J. Heidens,
heeft de notulen van de 55e najaarsvergaderlng
goedgekeurd.
De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
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- 8 leden en een donateur hebben per 1 Januari 1980 hun lidmaatschap opgezegd.
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Verslag kascommissie

- De heer P. Kofman deelt namens de kascommissie mee, dat
de kas en de boeken over 1978
door de commissie In orde zijn bevonden. De commissie stelt voor
de penningmeester te dechargeren voor wat betreft het financieel
beheer over 1979.

Benoeming notulencommissie

- In de commissie ter verifiëring
van de notulen van de 54e voorJaarsvergadering
worden
benoemd P. Bakker, W. Boxsem en
A. Tisslngh.
4 Ingekomen stukken en
mededelingen

- Per 1 Januari 1980 traden de
volgende nieuwe leden tot de vereniging toe: de heren J. van Andel,
A. H. Arnoldussen, F. Boersma, J.
Beekhuis, C. Boon, A. Bremer, F.
A. Broekhof, M. Bouman, H. Dleperlnk, G. J. A. M. de Dooy, G. van
Dijk, J. Fanta, A. M. Fillus, P. GrIJprna, C. J. J. M. van der Heyden, H.
Kampf, Th. H. KlInkspoor, T. R.
Klootwijk, P. Kraalkamp, J. H. Kuper, R. de Leeuw, W. Schuring, H.
W. M. Sluiten, P. H. A. Stelnmetz,
J. Vallen, C. P. Veer, Th. J. Verdenius, W. H. Vons, J. W. van der
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Werf!, W. Westgeest, A. A. Witvoet,
F. Woons.

6 Balans en
exploitatierekeningen over 1979

- De penningmeester geeft een
korte toelichting op de rekening
van baten en lasten. Het batig saldo van nagenoeg f 20.000,- Is het
gevolg van een reeks kleine meevallers, zowel wat betreft de baten
als wat betreft de lasten. Aangezien 1977 en 1978 een vermindering van het kapitaal veroorzaakten van f 16.000,-, wordt deze teruggang van het kapitaal In 1979
gecompenseerd. Het huidige kapltaalls nagenoeg gelijk aan de Jaaromzet, hetgeen voorheen is beoordeeld als zijnde wenseliJk.
- B. van Vloten vraagt of het huidige kapitaal voldoende rente opbrengt. Nagegaan zal worden of
de beleggingen aan de huidige
mogelijkheden voldoen.

- F. B. van der Hoeven Informeert naar de mogelijkheden voor
een lagere contributie voor gepensioneerden. Aangezien het merendeel van de contributie besteed
wordt aan het TIJdschrift, zullen de
mogelijkheden beperkt ziJn. In de
najaarsvergadering zal het Bestuur met voorstellen komen.
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Benoeming lid Kascommissie

- In de plaats van J. L. van der
Jagt, die door de voorzitter wordt
bedankt voor de bewezen diensten, wordt In de Kascommissie
benoemd J. K. A. van den Wijngaard.
8 Mededelingen uit wetenschap
en prakt/ik

- C. Tutein Nolthenlus deelt
mede dat het nieuwe fotoboek Populieren uit is.
- A. van Maaren deelt mede dat
het Speulder en Sprlelder Bos
(t.w. 2500 ha) door het Staatsbosbeheer ter beschikking wordt gesteld aan de Landbouwhogeschool als leerobject (leerboswachteri)). Getracht zal worden vla
een gericht beheer en een goede
bedrijfsverslaglegging de gehele
Nederlandse bosbouw van het
leerobject te laten profiteren.
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Rondvraag

- C. J. Stefels Is bezorgd over de
mogelijke gevolgen van de in financiële nood verkerende papier-

industrie voor de boseigenaren.
Hoewel de situatie rondom de papierindustrie zorgelijk Is, verwachten J. W. H. van der Krol en A. Tissingh op korte termijn geen directe gevolgen voor de bos eigenaren.
- Enkele leden uiten de wenselijkheid om na te gaan of het gewenst is dat de KNBV lid wordt van
een Internationale vereniging van
bosbouwverenigingen. Dit zal worden bekeken.
- A. van Maaren vraagt het bestuur een korte uiteenzetting te geven van het beleid inzake de externe activiteiten van de KNBV. Geantwoord wordt dat het Bestuur
bezig is een actieplan op te stellen
welk in de najaarsvergadering zal
worden behandeld en waarin aangegeven zal worden op welke wijze
de KNBV de komende jaren zich
extern gericht zal manifesteren.
De voorzitter sluit om 12.00 uur de
vergadering.

huis. directeur van de Lagere Bos-

schappij - thans de Middelbare
Bosbouw- en Cultuurtechnischeschool te Velp - trad hij in dienst
van het Staatsbosbeheer. Reeds
gedurende de periode dat hij be-

bouwtechnische school te Apel-

heerder was van de boswachterij

wen van een nieuw schoolgebouw
altijd met zich meebrengen moest

doorn.
Hij was de eerste directeur van

"Austerlitz" traden zijn paedagoglsc he en onderwijskundige kwaliteiten zo zeer aan de dag dat zijn
benoeming tot directeur van de
nieuw opgerichte B.T.S volgde.
Olthuis was èn bosbouwer én on-

hij de B.T.S. in de bestaande organisatie van de agrarische scholen
een eigen plaats weten te geven.
Het bestuur, zijn collega's maar
bovenal de vele oud-leerlingen die
door Willem Olthuis gemotiveerd

In memoriam W. Olthuis

Op 19 februari j.l. overleed op zestigjarige leeftijd de heer W. Olt-

deze, in 1959 opgerichte school
die door hem meer dan twintig jaar
werd geleid. Stammend uit een
geslacht dat vanouds nauwe banden had met de Veluwse bossen
was het bijna vanzelfsprekend dat
hij een bosbouwkundige loopbaan
koos. Na het behalen van het diploma van de toenmalige cursus
van de Nederlandsche Heidemaat-

derwijsman;

van

die

gebracht. Gemakkelijk zijn vooral
de eerste jaren niet voor hem geweest. Te midden van het ongerief
en de problemen welke het bou-

zeldzame

en gevormd zijn, zullen hem In

combinatie van eigenschappen
heeft de school In hoge mate geprofiteerd.
Met inzet van al zijn krachten
heeft hij de school tot grote bloei

dankbare herinnering blijven gedenken.
E. Reinders
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