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Op verzoek van den Heer J a n s e besloot men de verzen-

ding van dit Vergadering-verslag nog eenigen tijd uit te stellen,

ten einde, zoo mogelijk, daarin nog bepaald te kunnen mede-

deelen op welke plaats de Zomervergadering zal gehouden

worden. (*)

De Voorzitter deelde nog mede, dat van de Heeren Goet-

hart en Jongmans d.d. 30 Januari 1.1. een schrijven was

ontvangen, waarbij zij aan de Vereeniging twee exemplaren

aanboden van de door hen bewerkte Nederlandsche Planten-

kaartjes en dat het hun doel was ook van de verdere afleve-

ringen een dubbel stel aan de Vereeniging te schenken. Voor

dit bewijs van belangstelling werden genoemde Heeren door

de Vergadering dank gezegd. (Zie: Zomervergadering van

22 Juli 1902, bl. 985).

(*) In overleg mét bovengenoemde Vereeniging zullen nu in

1903 gemeenschappelijke excursies gehouden worden op Belgisch

en Nederlandsch grondgebied en de Zomervergaderingte Maastricht

plaats hebben.

Naar aanleiding der nog hangende plannen om met de

Société royale de Botaniqne de Belgique eene gemeenschappelijke

excursie te houden, werd door den Voorzitter een schrijven

van den Heer Durand voorgelezen, waarin werd voorgesteld

te Maastricht te vergaderen en aan deze Vergadering eene

nader omschreven excursie op Belgisch grondgebied te ver-

binden, terwijl ons Bestuur werd uitgenoodigd eene excursie

op den Nederlandschen bodem te organiseeren.

Men was algemeen van oordeel, dat eene zoodanige gecom-

bineerde vergadering wenschelijk was, maar, aangezien uit het

schrijven van den Heer Durand niet duidelijk bleek, dat het

daarin vervatte voorstel reeds door een vergadering goedgekeurd

was, werd besloten, aan het Bestuur op te dragen daarover

nader van gedachten te wisselen en, mocht de gecombineerde

excursie niet kunnen doorgaan, de Zomervergadering te Heeren-

veen te houden.


