KNBV

Verslag van de 54e najaarsbijeenkomst van de
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging

Ledenvergadering keurt verhoging van contributie, abonnementsprijs en minimumdonatie goed
Tijdens de op 8 november 1978 te Ugchelen gehouden 54e najaarsvergadering werd besloten de contributies en abonnementsprijzen als volgt te verhogen: contributies f 65,-; abonnementen f 60,-; buitenlands abonnement f 75,-; studentenabonnement
f 40,-; minimum donatie f 100,-. Voorts werd aandacht gegeven aan de overige agendapunten, waarvan hier een verslag volgt:
De voorzitter opent de vergadering met het uitspreken van de rede, die in zijn geheel in dit nummer
van het Bosbouwtijdschrift Is opgenomen. Met enige
ogenblikken van stilte wordt het overlijden herdacht
van dr. D. Burger Hzn., ir. G. Overdijkink en dr. Th.
C. Oudemans.
De notulencommissie bestaande uit de leden T.
Zwart en Joh. de Vries heeft de notulen goedgekeurd, nadat een tweetal correcties zijn aangebracht. De commissie wordt onder dankzegging gedechargeerd.
- In de commissie tér verifiëring van de notulen
van de 54e najaarsvergadering worden benoemd:
mevr. J. J. E. Bruggenkamp-Brinkman, H. Lambermonten F. J. Somsen.
Bericht van verhindering werd ontvangen van J.
L. Guldemond, J. L. van der Jagt, B. Kok, A. A. C. van
Leeuwen, E. P. M. Maes Janssens, H. Meijers, A. G.
Teerink, E. Troeleman, Van Gelder Papierfabrieken
en Gemeente Ede.
- Sinds de voorjaarsvergadering traden de volgende nieuwe leden toe tot de Vereniging: H. S. van Asperen, ing. C. Boon, ing. F. A. Broekhof, mw. ir. C. G.
van Eljk-Bos, dr. ir. P. Grijpsma, ing. K. J. M. Kuipers,
ing. P. Schermerhorn, dr. P. J. Schmidt, drs. B.
Scholten.
- Drie leden en één donateur bedankten voor het
lidmaatschap C.q. donateurschap.
- Het door de secretaris uitgebrachte jaarverslag
wordt behoudens de volgende correctie goedgekeurd: In plaats van J. van den Bos als lid van het
Studiekringbestuur moet vermeld worden A. Bakker.
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- Begroting 1979. De penningmeester geeft een
toelichting aan de hand van de voorgestelde begroting en de verwachte exploitatie-uitkomsten van
1978. Belangrijkste conclusies hieruit zijn:
Voor 1978 wordt een deficit verwacht van ca.

f 15.000,-.
Ondanks de voorgestelde contributieverhoging
voor 1979 wordt nog een verlies begroot van ca.
f 5.000,-.
Drukkosten en porti zijn verreweg de belangrijkste uitgaveposten. Naar aanleiding van de verwachte
exploitatie-uitkomsten 1978 en de begroting 1979
ontspint zich een levendige discussie. Belangrijkste
punten hieruit zijn:
De extra kosten voor drukken en porti in 1978
hebben betrekking op de nummers van het tijdschrift, handelend over het beheer van het Nederlandse bos, die een bredere verspreiding hebben
gekregen.
De inkomsten uit overdrukken zullen in 1978 ongeveer de helft zijn van wat was begroot (f 5.750,t.o.f 12.000,-).
De voorgestelde contrlbutie- en - uiteraard - de
abonnementsverhogingen'komen geheel ten goede
aan hettijdschrifl.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld overleg
te plegen met het Staatsbosbeheer en het Bosschap
in verband met de wenselijkheid dat de posten publlkatierecht SBB en bijdrage Bosschap worden
aangepast; deze zijn immers al jarenlang op hetzelfde niveau gebleven.
Hoewel gepleit wordt voor afzonderlijke exploitatiebegrotingen voor vereniging, tijdschrift en studiekring Is het bestuur van mening, dat het ongewenst
zou zijn indien deze activiteiten geheel onder financiële verantwoordelijkheid zouden komen van het
respectievelijke redactie- en studiekringbestuur.
Gevraagd wordt naar de noodzaak voor de begrote uitgavenpost van f 5.000,- voor externe activiteiten. Het bestuur meent, dat de KNBV zich meer

moet manifesteren en hiervoor zullen kosten gemaakt worden. (De extra oplage van het tijdschrift
begin 1978 is zo'n activiteit).

Nationaal centrum voor bos, natuur en landschap. D. P. R. A. de Bouvy deelt mee, dat ernaar gestreefd wordt het museum in de loop van 1982 te

Geconstateerd wordt. dat de financiële situatie
van de vereniging weinig rooskleurig is. Een aantal
suggesties om hierin verbetering te brengen wordt

openen; alles verloopt volgens de planning. Binnenkort zal een regelmatig uit te geven mededelingenblad verspreid worden.

gedaan. Besloten wordt tenslotte, dat de financiële
situatie nader zal worden onderzocht en dat tijdens
de voorjaarsbijeenkomst het bestuur op deze materie zal terugkomen.
Mutaties
De voorzitter bedankt de secretaris, A. D. Ver-

Voorjaarsbijeenkomst 1979. Het ligt in de bedoeling de voorjaarsbijeenkomst te wijden aan de bosbouw in de ontwikkelingslanden.
Rondvraag.
Excursie USA: Door G. Memelink wordt gesteld,

hoeft, voor de goede verzorging van het secretariaat
en de ondersteuning, die hij als voorzitter vanuit het

secretariaat steeds heeft gehad. Hij is bijzonder blij
met de mogelijkheden, die de Heidemaatschappij
op dit gebied bij voortduring biedt. Vervolgens wordt
met acclamatie A. J. van der Poel benoemd tot voorzitter van de vereniging en J. L. Volmuller tot secretaris.

De vergadering gaat akkoord met de benoeming
van A. van Maaren als voorzitter van de redactiecommissie in de plaats van J. van den Bos, die onder
dankzegging wordt gedechargeerd. Tevens wordt H.
M. Heljbroek opnieuw aangewezen als secretaris.
Nota Doel en Middelen. Besproken wordt de nota
over doel en middelen van de KNBV opgesteld door
een commissie onder leiding van C. J. Sta1els. Over
het geheel genomen is de vergadering het er mee

eens, dat de verenigingsdoelstelling en de nadere
uitwerking hiervan ter discussie gesteld wordt. Een
duidelijke eigen identiteit van de vereniging is van
het grootste belang. Uitgebreid wordt ingegaan op
enkele van de door de commissie genoemde uitwerkingen van de doelstelling; vooral het punt, dat de
vereniging een onafhankelijke gesprekspartner over
de bosbouw moet zijn, wordt becommentarieerd.

Daarnaast wordt door enige leden een beperking
van de doelstelling, namelijk het zich vooral richten
op de bosbouw en minder op landschapsbouw en

dat het al of niet doorgaan van de excursie afhangt
van een volledige busbezetting (± 40 man); tot het

moment van de vergadering hebben zich 19 personen gemeld.
De vice-voorzitter A. van Maaren bedankt tenslotte B. van Vloten voor zes jaar voorzitterschap:
"Het einde van onze vergadering is tevens het ein-

de van de 2 x 3 jarige zittingsperiode van de heer
Van Vloten als voorzitter. Gezien zijn persoon zal ik
sober zijn.

Het is een goede traditie, dat de secretaris van
onze vereniging uit de gelederen van de Heidemaatschappij voortkomt; voor het voorzitterschap bestaat
een dergelijke traditie niet. Temeer daar na vele jaren voorzitters uit de ambtelijke kring gehad te hebben (hoogleraren, directeuren onderzoekinstellingen en topambtenaren SBB) de heer Van Vloten als
exponent van de particuliere bosbouw het mogelijk
ontstaan van een traditie bij voorbaat heeft doorbro-

ken. Dit hangt natuurlijk samen met de kwaliteiten,
die de heer Van Vloten met zich draagt.
Zoals u weet, het geslacht Van Vloten heeft op verschillende wijzen zijn sporen in de historie van de

Nederlandse bosbouw getrokken. In de afgelopen
zes jaar heeft deze Van Vloten in vele bewogen situaties met inzet van al zijn gaven de Vereniging geleid
en tevens de ontwikkeling van diverse nieuwe activi-

teiten aangebonden. Dit hangt beslist samen met het
feit, dat de heer Van Vloten als particuliere bosbou-

natuurbehoud, ongewenst beschouwd. De commis-

wer steeds van zijn geloof en vertrouwen in de parti-

sie wordt tenslotte gevraagd haar werk voort te zetten; daarbij rekening houdend met de opmerkingen
uit de ledenvergadering.

culiere bosbouw heeft laten blijken en daarmee
heeft voorkomen, dat onze vereniging het stempel

Verslagen commissies.
Redactiecommissie. Na een uiterst beknopt ver-

van een ambtenarenvereniging zou krijgen. Ook de
wijze van leidinggeven in het bestuur heeft de heer
Van Vloten op eigen wijze ten uitvoer gebracht. Wan-

slag van H. M. Heijbroek ontspint zich een korte felle
discussie naar aanleiding van de vraag van G. Feltkamp waarom de titulatuur in het tijdschrift niet meer

neer ik namens u de heer Van Vloten bedank voor
alle inzet van de afgelopen jaren dan voeg ik daaraan toe de dank van zijn mede-bestuursleden voor

wordt vermeld. De redactie is van mening, dat het internationaal de gewoonte is om geen titels te vermeiden maar wel de plaats aan te geven waar de betreffende auteur werkt.

de charme van zijn persoon, waardoor hij in moei-

lijke situaties een bindende schakel heeft betekend.
Namens u allen graag mijn dank aan de heer Van

Vloten".
Om 11.30 uur wordt de vergadering gesloten.
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