KNBV

Verslag van de 48ste voorjaarsvergadering van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Met 'hel uitspreken van de voorjaars rede opende de
voorzitter, B. van Vloten, op 25 april 1974 de bUeen.
komst, die 'in aanwezigheid van 85 leden in Assen
werd gehouden. De voornaamste punten uit de ver-

gadering, die ruim binnen tijdschema konden worden
afgerond, waren:
- De notulencommissie 'bestaande uit P.G. Szabo,
J. P. de Vries en A. W. H. van Weelderen, berichtte,
dat de notulen van de 4ge najaarsvergadering, be·
houdens enige redactionele correcties, in overeen-

stemming waren meI 'het behandelde. In de nieuwe
notulencommissie werden benoemd: A. W. 1. Bosman,

mej. A. M. Hazevoet en J. L. van der Jagt.
- Sinds de najaarsvergadering traden als -leden tot de
vereniging toe: H. J. Franken, P. H. Lamberts, G. van
Tol, J. J. Zuiderveen Borgesius, J. K. R. van den WUn·
gaardt, J. L. v. d. Jagt, J. J. Jansen, L. J. M. Faase,
M. Mantje, F. B. van der Hoeven, mevrouw M. ten
Cate·van Elsland, H. MeUers, P. J. M. Hillegens, G.
van Dijk, jhr. J. A. Loudon, L. Fokkema, J. C. L. van
Esoh, mej. A. M. Hazevoet, A. Schotveld, A. Over·
beek. De gemeente Haarlem kon als nieuwe- donateur
worden ingeschreven.

- Mej. M. G. Goasen deelde namens de kascommissie
mee, dat de linanciële stukken van de vereniging bij
controle in orde waren 'bevonden. In verband met het

sloten aan de najaarsbijeenkomsl van de KNBV geen
excursie te verbinden.
- Het voorstel van het bestuur in het voorjaar van

1975 (eerste hellt mei) een excurSie te organiseren
naar Denemarken 'in samenwerking met de Deense

Bosbouw Vereniging werd door practisch de gehele
vergadering gesteund,

- Het belangrijkste punt tUdens de rondvraag was
het verslag van de werkgroep bosbouwmuseum.
M. G. Wagenaar Hummelinck -gal een overzicht van
de stand van zaken en een toelichting op het voorstel
de werkgroep een aanzienlijk'bredere basis te geven:
• een bosbouwmuseum 'in "engere zin" 'is financieel

en huisveslingte,chnisch (Het Loo) niet haalbaar:
• kasteel Groeneveld (eigendom Staatsbosbeheer)
biedt daarentegen -goede mogelUkheden voor het
stichten van een nationaal centrum voor bos, natuur

en landschap:
• gedacht wordt aan ,het stichten van een mus'eum
nieuwe stijl (conserverend, educatief, wetenschappe-

lijk en recreatief):
• Staatsbosbeheer en CRM slaan positiel tegenover
de ·gedachten van het stielhten van een nationaal
centrum;
• de verbouwing van het kasteel'is een miljoenen
zaak; voor de opzet van een dergelijk centrum is een

altreden van J. Sevenster werd W. E. Meijerink be·

brede basis nodig, waarbij wordt gedacht aan het

noemd als lid van de 'kascommissie'. Na een korte

vormen van een stichting, waarin vertegenwoordigers

toelichting door de penningmeester, P. H. Pels
Rijeken, werden de balans per 31 december 1973 en
de rekening van baten en lasten over 1973 ongewij.
zigd goedgekeurd.
- Het voorstel van het bestuur H. Mejjers te benoemen in de redactiecommissie van het tijdschrift werd

door de vergadering -overgenomen: het aftredende lid
W. A. Dieleman werd dan'k-gebracht voor zUn activi·
teiten ten behoeve van het tijdschrift.

van organisaties op het 'gebied van bosbouw, land·
schapsbouw, natuurbescherming en natuurbescher-

mingseducatie zUn verenigd.
Na uitvoerige discussie stemde de gehele vergade·
ring in met het 'Voorstel, dat de werkgroep zal mee·
werken aan de totstandkoming van de stichting om
daarmee de oorspronkelijke opdracht en doelstellin·
gen te kunnen verwezenlijken.

- Omstreeks 12.30 uur werd de bijeenkomst door de

- Namens de redactiecommissie vroeg J. van den Bos
suggesties ten aaniien van mogelijke wijzigingen in

voorzitter gesloten.

vorm en inhoud van het tijdschrift.
- De voorzitter van de Studiekring, H. A. van der
Meiden, attendeerde de 'Vergadering op de komende
bijeenkomst van de Studiekring op 15 november 1974
te Utrecht.
- In verband met de leestelijke bijeenkomsten t.g.v.
-het 75·Jarig bestaan van Staatsbosbeheer werd be·

Arnhem, 14 me'i 1974.
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A. D. Verhoell.

