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Convocatie

Aanvang van de huishoudelijke vergadering te 11.15 uur; aanvang der weten-

schappelijke bijeenkomst - 13.30 uur. In een restaurant in de buurt zal gelegen-
heid zijn gezamenlijk de maaltijd te gebruiken.

Introductie voor het wetenschappelijk deel van deze vergadering is gaarne

toegestaan.

Agenda huishoudelijke vergadering

1. Opening

2. Notulen van de vergadering van 2-3-1963 (zie O.B. 107, pag. 1111)

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de secretaris over 1963

5. Verslag van de redactie van Basteria over 1963
6. Verslag van de bibliothekaresse over 1963

7. Verslag van de penningmeester over 1963

8. Verslag van de commissie tot nazien van rekening en verantwoording van de

penningmeester over 1963

9. Begroting voor 1964

10. Benoeming van een commissie tot nazien van rekening en verantwoording van de

penningmeester over 1 964

11. Bestuursmededelingen

12. Verkiezing van bestuursleden

13. Rondvraag

14-. .sluiting.

Programma van de wetenschappelijke vergadering

De wetenschappelijke vergadering, ditmaal bij wijze van proef geheel f s middags

geprojecteerd, biedt zoals gebruikelijk de mogelijkheid tot korte mededelingen en

demonstraties door de leden.

Voorts hebben wij de heer dr. H. Wolda bereid gevonden een voordracht te hou-

den met als onderwerp:

"Populatie-onderzoek met Cepaea nemoralis "

Aangezien dr. Wolda op dit onderzoek in 19&3 gepromoveerd is, lijkt hij de

meest aangewezen persoon om ons in de toch wel moeilijke materie van het populatie-

onderzoek in te leiden.

Ha de pauze volgt nog een verloting van enkele pakketten schelpen, afkomstig

uit de collectie van mej. de Graag en destijds aan onze vereniging geschonken. Ook

de kastjes, waarin deze collectie was opgeborgen, zijn te bezichtigen en eventueel

te koop. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar het desbetreffende artikel

elders in dit C.B.

Bestuursvergadering

Deze zal worden gehouden te 9.45 uur.

Toelichting bij de agenda van de huishoudelijke vergadering

Punten 4 t/m 9. De genoemde verslagen en begrotingen vindt men in dit nummer van

het Correspondentieblad.

Punt_1_2, Reglementair zijn aan de beurt van aftreden: dr. 0.0. van Regteren Altena

(voorzitter) en dr. ir. J.J. van Aartsen (1e secretaris). Beiden stellen zich her-

kiesbaar.

Eventuele tegencandidaten dienen met inachtneming van artikel 2 van het Huis-

houdelijk Reglement aan het secretariaat, dr. J.W. Paltelaan 206 te Zoetermeer, te

worden opgegeven.

Uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering van leden gevolgd
door een wetenschappelijke vergadering, op zaterdag 7 maart te Leiden in het Rijks-
museum v. Nat. Historie, Raamsteeg 2.
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