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Convocatie

Aanvang der huishoudelijke vergadering te 15.00 uur; aanvang der wetenschappe-

lijke bijeenkomst ca 16,15 uur. In een restaurant in de buurt zal gelegenheid zijn

gemeenschappelijk de maaltijd te gebruiken. Introductie voor het wetenschappelijk

gedeelte van deze vergadering wordt gaarne toegestaan.

Agenda huishoudelijke vergadering

1. Opening

2. Notulen van de vergadering van 21 november 1964 te Haarlem

3. Ingekomen stukken

4. Verslag van de secretaris over 1964

5. Verslag van de redactie van Basteria over 1964

6. Verslag van de bibliothecaresse over 1964

7. Verslag van de penningmeester over 1964

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

scheiden van de penningmeester over 1964. Décharge van de penningmeester.

9. Begroting 1965

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

bescheiden van de penningmeester over 1965
11. Bestuursmededelingen
12. Verkiezing van nieuwe bestuursleden

13• Rondvraag

14. Sluiting

Programma van de wetenschappelijke vergadering

Deze vergadering, die te ca 1.6.15 z.al aanvangen, biedt, zoals gebruikelijk, de

mogelijkheid tot korte mededelingen en demonstraties door de leden (met theepauze).

Te ca 18.00 uur gemeenschappelijk diner op een nader door de voorzitter aan te kon-

digen plaats. Ca 19.30 uur hervatting van de wetenschappelijke vergadering met een

voordracht getiteld:

" Malacologiseren in Suriname " door dr. C.0. van Regteren Altena.

Bestuursvergadering

De vergadering van het bestuur zal aanvangen te 13.30 uur.

Toelichting op de agenda van de huishoudelijke vergadering

Punten 4 t/m 9. De genoemde verslagen en begroting vindt men in dit C.B.

Punt 12. Reglementair zijn aan de beurt van aftreden mevrouw dr. W.S.S. van

der Peen-van Benthem Jutting en de heer-W.H. Neuteboom. De aftredende bestuursleden

zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt als kandidaten voor deze functies de heren

Butot en Eijkman. Eventuele tegenkandidaten dienen met inachtneming van artikel 2

van het Huishoudelijk reglement aan het secretariaat a.i. Pranqois Maelsonstraat 4,

Den Haag, te worden opgegeven.

Uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering van leden, gevolgd
door een wetenschappelijke vergadering, te AMSTERDAM, op zaterdag 20 maart 1965,

in het Zoölogisch Laboratorium der Vrije Universiteit, Rapenburgerstraat 128.
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