
Verslag over den toestand der

Vereeniging in het jaar 1910.

De plaats, in het Bestuur opengevallen door het overlijden

van Dr. W. Burck, werd ingenomen door Prof. Dr. J. W.

Moll, die tevens de door zijn voorganger bekleede functie

van Ondervoorzitter overnam. Dr. L. Vuyck, die aan de

beurt van aftreding en volgens de statuten niet terstond

herkiesbaar was, werd vervangen als bestuurslid en Pen-

ningmeester door Dr. Th. Weevers. In de Commissie

van Redactie werd, in plaats van Dr. Burck, Prof. Dr.

M. W. Beyerinck gekozen.

In liet afgeloopen jaar werden drie gewone vergaderingen

gehouden, de eerste te Utrecht, de beideandere te Amsterdam.

In de Januarivergadering kwam ter sprake de wenschelijk-

heid en mogelijkheid van het verkrijgen van een eigen

gebouw voor de Yereeniging. Met groote meerderheid van

stemmen werd in beginsel het plan aangenomen. De voor-

bereiding der maatregelen tot zyn verwezenlijking en het

bijeenbrengen van gelden werden opgedragen aan een

Commissie, die in Maart tot de leden een verzoek om

Het aantal gewone leden bedroeg op 1 Januari 1910: 160;

door overlijden of bedanken verloren wij er 11; 14nieuwe

leden traden in den loop van het jaar toe; zoodat wij met

163 gewone leden 1911 zyn ingegaan. De in 1910 over-

ledenen zijn: de heeren Dr. W. Burck, Prof. Dr. M. Treub

en J. D. Kobus.

Het aantal buitengewone leden nam met één toe door

het toetreden van den heer E. G. Duijvis Fzn. Corres-

pondeerende leden en Directeuren van het Fonds der Ver-

eeniging bleven in getal onveranderd.
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flnantieelen steun richtte, en ook verder werkzaam is ge

bleven. De uitkomst van den arbeid der Commissie zal

wel binnen kort den leden kunnen worden medegedeeld.

Behalve tot het afdoen der loopende huishoudelijke zaken,

hebben de drie gewone vergaderingen gelegenheid geboden

tot het houden van wetenschappelijke mededeelingen. Hier-

van is door tien verschillende leden gebruik gemaakt, die

voordrachten hielden over onderwerpen uit de gebieden

der embryologie (één meded.), morphologie (één meded.),

physiologie (vier meded.), systematiek (twee meded.).

plantengeographie (één meded.) en evolutieleer(één meded.),

De vergaderingen waren steeds goed bezocht.

Naar aanleiding van een verzoek, door enkele leden tot

het Bestuur gericht, is op de Biologische Tentoonstelling,

van wege de Nederlandsche NatuurhistorischeVereeniging, in

Juni, te ’sGravenhage gehouden, namens de Nederlandsche

Botanische Vereeniging aan de bezoekers een brochure ter

hand gesteld, waarin een kort overzicht werd gegeven van

het doel, de werkzaamheden en hulpmiddelen onzer Ver-

eeniging. Ook aan al onze leden is een exemplaar dier

brochure gezonden. Daarenboven was op de Biologische

Tentoonstelling een zooveel mogelijk volledig stel der uit-

gaven van de Nederlandsche Botanische Vereeniging ter

kennismaking beschikbaar.

Amsterdam, Februari 1911.

De le Secretaris,

Ed. Verschaffelt


