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Na lang wikken en wegen wat er het eerst moest 
zijn: een kip of een ei, hebben we ontdekt, dat het 
Verbond er in ieder geval is en dat de natuurlijke 
voortplantingsmethode voor een dergelijk organisme 
is het werven van nieuwe leden. Nader onderzoek 
bracht vervolgens aan het licht, dat er in onze wat 
verouderde klub nog ruim voldoende potentie aan-
wezig is om een spectaculaire toename van het le-
dental voort te brengen. 
Dus gaan we in de komende herfst een heel stevige 
ledenwerfaktie houden, waarvoor een konkreet plan 
op tafel ligt, dat er als volgt uit ziet: 

1. Omstreeks half september start de ledenwerfak-
tie vanuit Utrecht met het zenden aan een groot 
aantal adressen — wij denken aan 15 á 20.000 —
van een speciale brief en een goed-verzorgde infor-
matiefolder met de uitnodiging lid te worden van 
het Humanistisch Verbond. 
Aan degenen, die daarop niet antwoorden, wordt 
twee weken later een tweede brief gezonden. 

1 Deze brieven zullen worden ondersteunt door een 
gelijktijdig gebruik van alle beschikbare publiciteits- 
middelen, met name onze radio- en t.v.-uitzendingen. I

r. 
 

2. De namen en adressen van degenen, die niet ant-
woorden op de brieven uit Utrecht worden door-
gegeven aan de afdelingen met het verzoek deze 
mensen persoonlijk te benaderen, in hoofdzaak tele-
fonisch. Daarmee zal in de tweede helft van okto-
ber kunnen worden begonnen. 

3. Wij verzamelen in Utrecht twee groepen namen 
en adressen, aan wie wij onze brieven gaan sturen, 
te weten: 
a. Aan alle leden vragen wij namen en adressen 
op te geven van mensen, die zij kennen en waarvan 
zij verwachten, dat zij wel lid zouden willen worden 
van het HV. De brief met dit verzoek aan alle le-
den wordt eind juni a.s. verzonden. Iedereen kent 
in zijn familie- en kennissenkring wel enige nog niet 
aangesloten humanisten en wij verwachten dan ook 
van ál onze leden opgave van enige namen. Dat wor-
den er met elkaar al heel gauw 10.000. 
b. In het blad van de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs, „Inzicht" wordt begin september een gro-
te advertentie geplaatst, met een bijgesloten ant-
woordkaart, waarop men zijn belangstelling voor n  het HV kan aangeven. 
Gezien de oplage van dit blad verwachten wij hier-
op vele duizenden reakties te ontvangen.  

4. Voor de uitvoering van de persoonlijke telefoni-
sche benadering van mensen, die onze brieven heb-
ben ontvangen, door leden van de afdelingen is het 
noodzakelijk, dat in al onze afdelingen speciale 
werkgroepen worden gevormd voor de ledenwerf-
aktie. Teneinde zoveel mogelijk adressen te krijgen 
van onze leden zal waarschijnlijk ook nog een aan-
tal leden moeten worden opgebeld. 

5. De leden van deze werkgroepen en de besturen 
van de afdelingen ontvangen tijdig alle informatie 
over de ledenwerfaktie, die zij nodig hebben. 
In de eerste helft van september zal een reeks re-
gionale besprekingen met alle medewerkers aan de 
aktie worden gehouden. 
Het zal aan eenieder duidelijk zijn, dat het HV 
dringend versterking nodig heeft om zijn belangrijke 
taak in de Nederlandse samenleving naar behoren 
te kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn vele duizenden 
nieuwe leden nodig, die door hun lidmaatschap aan 
het verbond hun morele en financiële steun verlenen 
en onder deze duizenden zullen er dan stellig ook 
weer enige honderden zijn, die bereid zijn aktief aan 
het werk van het verbond mee te doen. Het gaat 
er om vele duizenden humanisten, die om toevallige 
redenen tot dusver nog niet lid zijn geworden van 
het HV, te vragen de 15.000 mensen, die al wel lid 
zijn, gewoon mee te komen helpen. 
Wij beschikken over de middelen om in de komen-
de herfst een goed-verzorgde ledenwerfaktie te 
voeren. In vervolg daarop zal het mogelijk zijn het 
werk van het gehele HV nieuwe stimulansen en 
kansen te geven. Wij rekenen op de aktieve mede-
werking van ál onze leden. 

NIEUWE LEDEN VAN 0,1ET HeOFDBESTUUR 

In zijn vergadering van 29 april jl. heeft de Ver-
bondsraad voorzien in enkele vakatures in het 
hoofdbestuur. 
De heer A. de Nijs uit Haarlem werd benoemd tot 
algemeen penningmeester. De nieuwe penningmees-
ter was vele jaren penningmeester van de afdeling 
Haarlem en de laatste jaren voorzitter. Zijn be-
roep is Hoofd van de Accountantsdienst van de pro-
vincie Noord-Holland. 
Het tweede nieuwe HB-lid is de heer Paul Postma 
uit Amsterdam. Hij is student in de ekonomie en had 
de aandacht getrokken in zijn funktie van jeugd-
sekretaris van de I.H.E.U., de Internationale Hu-
manistische en Ethische Unie. 
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DE KOERS VAN HET 
HUMANISTISCH VERBOND 

Zoals u weet hebben funktionarissen en hoofdbestuur 
zich vorig jaar diepgaand bezig gehouden met de vraag 
of het mogelijk was een belangrijke verandering te bren-
gen in het werk van het verbond, waardoor onze werk-
kracht meer zou worden gericht op de grote problemen, 
waarvoor de mensheid in de komende jaren zal worden 
gesteld. Vorig jaar is daartoe op papier een plan uitge-
werkt, waarbij het werk van het verbond zeer sterk op 
maatschappelijke problemen zou worden gericht. Dat 
plan bleek echter te eenzijdig en onuitvoerbaar. Tegelij-
kertijd kwamen nieuwe woorden in gebruik. Er ging ge-
sproken worden over het „aanbod" van het HV en ver-
volgens over „landelijk aanbod". Deze laatste term bleek 
bepaald niet in goede aarde te vallen bij veel bestuurs-
leden van plaatselijke afdelingen. Toen zijn we over-
gestapt op een ander woord, t.w. het „takenpakket" van 
het HV. Over de samenstelling van ons takenpakket 
heeft het buitengewoon kongres een uitspraak gedaan, die 
daarmede richtlijn is voor onze verdere praktische uit-
werkingen. De kern van de uitspraak van het kongres 
geven wij hieronder letterlijk weer: 

Alle uitingsvormen van het humanisme zullen naar inhoud 
en methode getoetst moeten worden aan de humanistische 
uitgangspunten, zoals zelf bestemming, solidariteit, bereid-
heid tot het geven van rekenschap, openheid voor over-
leg, bevordering van vrijheid en gelijkgerechtigheid. Maar 
zij zullen evenzeer moeten blijk geven van begrip voor 
een veranderende wereld en in vele opzichten onheilspel-
lende wereld.. Het humanisme kan op die wijze betrokken 
worden op werkelijke behoeften van groepen en enkelin-
gen, zowel in bewustzijn als in maatschappelijk zijn. 
Als uitingsvormen van humanisme dienen de volgende 
groepen aktiviteiten zich aan: 

— Doordenking van uitgangspunten en bezinning op 
grondslagen; 
wetenschappelijk onderzoek van aktuele problemen 
en waardering van middelen; 
bijdrage van blikverruimende elementen aan de hu-
manistische levensvisie. 

— Humanistische vorming, geestelijke verzorging, gees-
telijke volksgezondheid en samenlevingsopbouw; 
daarbij verdienen individuele en groepsbehoeften en 
strukturele belemmeringen gelijkelijk aandacht. 

— Deelneming aan maatschappelijke processen, zowel 
in radikale als in hervormende zin; 
ook hier met de bedoeling in solidariteit met anderen 
een eigen bijdrage te leveren tot bewustwording. 

— Opleiding van kader, medewerkers en leden; 
presentatie van het Verbond en zijn aktiviteiten; 
betrekkingen met buitenstaanders, het opvangen 
van wensen en behoeften uit de gemeenschappen en 
de samenleving. 

Het vernieuwde beeld dat het Humanistisch Verbond be-
hoeft moet tevoorschijn komen uit een nieuwe geest waar-
in de aktiviteiten worden uitgevoerd: de geest van be-
trokkenheid op de veranderende maatschappij. 

Praktische uitvoering 

Over de praktische uitvoering van het werk van 
het Verbond is in de maand april druk vergaderd. 
Het aktiviteiten-pakket, waar wij naar streven, ziet 
er dan als volgt uit: bijeenkomsten, gericht op be-
zinning, informatie en ontmoeting van geestverwan-
ten; praatgroepen en studiegroepen; organiseren  

van korte kursussen; geven van geestelijke vorming 
op scholen; humanistische aktiegroepen, gericht op 
plaatselijke of landelijke maatschappelijke proble-
men; deelname van humanisten in besturen en kom-
missies van algemene organisaties als vertegenwoor-
digers van het humanistisch volksdeel; hulpdienst 
voor persoonlijke moeilijkheden, persoonlijke aan-
dacht voor zieken en bejaarden; publikatie van tijd-
schriften, rapporten en boeken; verzorgen van radio-
en t.v.-uitzendingen. Voorts kadervorming, gericht 
op het zo goed mogelijk laten funktioneren van al 
het werk van het verbond. 
In de kaderkonferenties werd sterk aangedrongen op 
zoveel mogelijk hulp van funktionarissen in dienst 
van het HV bij de begeleiding van het plaatselijk 
werk. Helaas zal dit echter om financiële redenen 
slechts in zeer beperkte mate mogelijk zijn. 
Tenslotte kwam als zeer belangrijke aanwijzing voor 
het beleid van het HV uit de konferenties naar vo-
ren de wens, dat het verbond zich vooral zal toe-
leggen op het vervullen van haar eigen, specifieke 
taak in de Nederlandse samenleving, waarbij de 
eigen identiteit van het moderne, niet-godsdienstige 
het humanisme duidelijk tot uiting komt en het HV 
best een beetje strijdbaarder mag zijn dan de laatste 
jaren het geval is geweest. 

HET BUITENGEWOON KONORES 
VAN EIND FEBRUARI J.L. 

In het begin van dit jaar werden de leden van het Hu-
manistisch Verbond opgeschrikt door berichten in de pers 
over moeilijkheden in het Verbond en op 15 februari 
ontvingen alle leden een uitvoerige brief van de voorzit-
ter, waarin duidelijk werd weergegeven wat er allemaal 
aan de hand was. Daarbij werd tevens medegedeeld, 
dat er eind februari een buitengewoon kongres zou wor-
den gehouden om de problemen te kunnen bespreken met 
afgevaardigden van alle afdelingen. 
Aangezien lang niet alle leden een abonnement hebben 
op ons blad HUMANIST, waarin direkt na het kongres 
een verslag over de resultaten werd gepubliceerd, be-
steden we in dit nummer van In en Om ook nog enige 
aandacht aan deze zaak. 
Zoals u zich uit de brief van 15 februari zult herinne-
ren was er een konflikt ontstaan tussen het hoofdbestuur 
en een aantal funktionarissen in dienst van het HV over 
enige ontslagen, die wegens geldgebrek onvermijdelijk 
waren, en vooral over het beleid, dat in de toekomst 
zou worden gevoerd. Met name dit laatste punt maakte 
een uitspraak van een kongres noodzakelijk. Ter voorbe-
reiding van het kongres was een speciale kommissie be-
noemd, bestaande uit een drietal leden van het hoofdbe-
stuur, drie funktionarissen en drie vertrouwensmannen, 
die niet tot één der partijen behoorden. Deze kommissie 
wist eenstemmig een formule te vinden voor het te voe-
ren beleid, waarmee ook het kongres zich goed kon ver-
enigen. De inhoud van deze formule bespreken wij in 
een ander artikel in dit nummer. 
Het kongres bleek weinig behoefte te hebben om zich te 
gaan verdiepen in de vraag hoe de moeilijkheden eigen-
lijk precies waren ontstaan. Wel werd duidelijk uitge-
sproken, dat de afdelingen meer betrokken wensten te 
worden bij het beraad over het beleid van het Verbond. 
Ook werd uitvoerig gesproken over de plannen om een 
grote ledenwerfaktie tot uitvoering te brengen. 
De verdienste van dit kengres was, dat er een duidelijke 
uitspraak werd gedaan over de koers, die het HV wenst 
te volgen én er een klimaat werd geschapen, waarin 
ieder produktief en konkreet kan verder werken aan de 
taak van het HV in de Nederlandse samenleving. 
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VERKLARING WIM ET HOOFDBESTUUR VAN 
NET HUMANISVISC H VERBOND INZAKE 
ABORTUS PROVOCalTUS 

De voorgenomen wettelijke regeling van de abortus-pro-
vocatus geeft het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond reden zijn standpunt daaromtrent bekend te ma-
ken. 

Het hoofdbestuur stelt voorop: 

1 De humanist streeft er naar bij te dragen tot en mede 
te werken aan de ontwikkeling tot grotere mondigheid 
en zelfstandigheid van de mens in onze samenleving. 
Dit brengt mede het bevorderen van zelfstandige oor-
deelsvorming en het vrij beslissen over zaken van 
hoogstpersoonlijke aard — en zwangerschap is zulk een 
zaak bij uitstek — zonder belemmering door voor-
oordeel of door angst. De veelgebruikte slagzin „abor-
tus is moord", een slagzin welke een gecompliceerde 
werkelijkheid op vervalsende wijze vereenvoudigt, 
moet als weergave van een dergelijk vooroordeel wor-
den aangemerkt. 

2. Vastgesteld moet worden dat in de historie van de 
mensheid, in alle samenlevingen, is gegrepen naar het 
middel van abortus-provocatus door de vrouw in 
nood en dat belemmeringen van wettelijke aard tegen 
het verlenen van bijstand daarbij door medisch be-
voegden ernstige gevaren met zich heeft gebracht. 
De overheid heeft tot taak de lichamelijke en geeste-
lijke gezondheid te bevorderen en er voor te waken 
dat schaden kunnen worden aangericht door medisch 
onbevoegd handelen. 

3. Het is een misvatting te menen dat vrouwen die hun 
zwangerschap willen onderbreken daartoe lichtvaardig 
besluiten. Een ongewenste zwangerschap brengt elke 
vrouw in een bijzonder moeilijke probleem-situatie en 
het besluit om een zwangerschap niet te voltooien 
kost altijd veel innerlijke strijd tengevolge van met el-
kaar strijdige gevoelsoverwegingen. Zo de overheid 
ten deze een taak heeft, dan is het dat het verlenen 
van hulp en bijstand bij de besluitvorming voor de-
gene die deze/ ervorde bevorderd. 

HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS 

Na de eerste HVO-dag op 20 november 1971 werd op 
4 maart j.l. een tweede HVO-dag gehouden, waar de 
inhoud en organisatie van het HVO verder werden uit-
gewerkt. 
Zoals bekend is er een toenemende vraag naar het geven 
van HVO bij het lager onderwijs en bovendien de mo- 
gelijkheid HVO te geven aan de pedagogische akademies. 
De landelijke begeleiding van dit werk heeft een duide-
lijk gezicht gekregen in de vorm van een landelijke 
werkgroep, die bestaat uit de dames: A. Alberda uit 
Groningen, C. W. Kerkhof uit Utrecht. A. M. Meeuwse-
Holter uit Gouda, W. S. Rohde-Groenwoudt uit Bussum 
en 0. R. Varkevisser-de Boer, voorzitster, uit Bussum 
en de heren W. R. Koopmans uit Bergen en J. de Leede 
uit Soest. 
Deze werkgroep poogt de organisatie van het HVO zo-
veel mogelijk in het gehele land te stimuleren en zorgt 
bovendien, dat het benodigde materiaal ter beschikking 
komt. Er is reeds beschikbaar een uitvoerige handlei-
ding voor het geven van HVO, les-, resp. werkmateriaal 
en een werkschema voor het organiseren van een appli-
katiekursus voor het opleiden van vormingsleidsters/lei-
ders. Er wordt gewerkt aan een informatieblad ten be-
hoeve van ouders en opvoeders en aan een leidraad voor 
de plaatselijke en regionale werkgroepen HVO met de 
wettelijke regelingen enz. Bovendien wordt in de ko-
mende herfst een trainingsweekend georganiseerd spe-
ciaal voor de vormingsleidsters, die thans reeds in de 
praktijk werkzaam zijn. Ook de opleiding van nieuwe 
mensen vindt goede voortgang: op 6 maart behaalden 
negen afgestudeerden aan de pedagogische akademie te 
Deventer hun bevoegdheid voor het geven van HVO 
en op 17 mei behaalden drie kursisten van de applikatie-
kursus te Rotterdam hetzelfde resultaat. 

Deze vooropstellingen leiden tot navolgende oordelen: 
Het onderbreken van zwangerschap als laatste middel om 
geboorte van een niet gewenst kind te voorkomen moet 
blijven voorbehouden aan de vrije beoordeling van de 
rechtstreeks belanghebbende vrouw. Deze dient — zo no-
dig — daarbij te kunnen worden geholpen. 
Wettelijke regelingen mogen niet tot gevolg hebben dat 
gevaren voor lichamelijke en geestelijke gezondheid ont-

staan. 
Het is dan ook van groot belang dat belemmeringen voor 
artsen om aan uitvoering van abortus-provocatus mee te 
werken uit onze wetgeving verdwijnen. Er bestaat ook 
geen grond waarom — anders dan bij alle andere medi-
sche verrichtingen — bij abortus-provocatus de arts aan 
wettelijke regelen zou moeten worden gebonden. 
Overigens rust op de arts de plicht, zoals bij elk ander 
medisch handelen, de grenzen van het medisch aanvaard-
bare risiko van hetgeen van hem wordt gevraagd, zelf-
standig te beoordelen. 
Hij dient ook, juist hier, zijn patiënt alle nodige bege-
leiding te bieden, waaronder begrepen verwijzing naar 
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	een andere arts, indien zijn levensovertuiging hem deze 
hulpverlening verbiedt. Van de artsen, die regelmatig 
in de uitoefening van hun beroep besluiten moeten ne-
men, samenhangend met leven en dood, mag met vertrou-
wen worden verwacht dat zij ook bij de abortus-provo-
catus hun weg zullen vinden. 

OPROEP! 

Gezien de ernstige financiële situatie van het Ver-
bond, doen wij een zéér dringend beroep op de leden 
de contributie over 1972, voorzover nog niet be-
taald, thans te voldoen. Bij (sterke) voorkeur door 
gebruik te maken van de U toegezonde accept-giro-
kaart. Ons giro-nuumer is 304960. 
U bespaart ons veel extra werk (waarvoor ons ei-
genlijk de mensen ontbreken). 
Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor Uw 
abonnementsgeld op „Humanist" en „Rekenschap". 
Bij voorbaat dank! 



ar SCHEOD VW.] DM EN OM 

Dit is het laatste nummer van In en Om, dat de 
leden zullen ontvangen. Op het eerste gezicht lijkt 
dat misschien een verlies, maar dat is het niet want 
u krijgt er iets veel beters voor in de plaats. 
In de loop der jaren zijn er in het HV verschillende 
tijdschriften ontstaan. Van de oprichting af was er 
het veertiendaags algemeen opinieblad van het Ver-
bond „Mens en Wereld", begin 1971 omgedoopt 
tot „Humanist". Daarnaast ontstonden „Het Woord 
van de Week" met de teksten van onze radio-uit-
zendingen en ons wetenschappelijk kwartaalblad 
„Rekenschap". 
In de eerste jaren ontvingen alle leden „Mens en 
Wereld", maar later moest men daar een afzonder-
lijk abonnement op nemen, wat helaas slechts onge-
veer de helft van onze leden deden. Om nu toch te 
bereiken, dat iedereen op de hoogte werd gesteld 
van wat er in het verbond allemaal gebeurt, werd 
een gratis mededelingenblad „In en Om" aan alle 
leden gezonden, aanvankelijk maandelijks maar de 
laatste jaren uit geldgebrek zes of vier maal per jaar. 
Deze situatie werd op kongressen en kaderkonferen-
des in toenemende mate bekritiseerd. Zo'n veel-
heid van bladen en blaadjes is niet erg efficiënt, bo-
vendien is het zeer ongewenst, dat de helft van de 
leden de meningsvorimng vanuit het verbond, zoals 
deze wordt gepresenteerd in „Humanist", nooit on-
der ogen krijgt. Zoals ook bij vrijwel alle grote ver-
enigingen het geval is, behoren alle leden een goed 
verenigingsblad te ontvangen. 

Om in deze toestand verbetering te brengen werd 
reeds op het kongres van 1969 besloten zo spoedig 
mogelijk tot een konsentratie van de uitgaven van 
het HV te komen, waarbij in principe werd ge-
dacht aan een samenvoeging van „Humanist", „Het 
Woord van de Week" en „In en Om" en de toe-
zending van dit blad te verbinden aan het lidmaat-
schap van het HV. 
Bij nader inziens blijkt het de voorkeur te verdienen 
„Het Woord van de Week" zelfstandig te laten 
bestaan. Maar t.a.v. de overige bladen zijn we nu 
zover, dat met ingang van 1 augustus „In en Om" 
wordt samengevoegd met „Humanist-, de nieuwe 
krant zich vooral zal richten op een levendige be-
richtgeving over wat er allemaal in en om het ver-
bond gebeurt en bovendien deze nieuwe krant zal 
worden toegezonden aan alle leden. 
Vanzelfsprekend kost zo'n verandering geld. Daar-
toe moet aan alle leden, die tot dusver geen afzon-
derlijk abonnement op „Humanist-  hadden een toe-
slag op de kontributie van f 10,— per jaar in reke-
ning worden gebracht. Aangezien hier een zeer 
reëele verbetering van hetgeen het verbond deze le-
den te bieden heeft tegenover staat, verwacht het 
hoofdbestuur, dat niemand daar bezwaar tegen zal 
hebben. 
En de redakteur van „In en Om"? Ach, een beetje 
weemoed over het verdwijnen van zijn eigen krant-
je heeft hij natuurlijk wel. Maar hij blijft meewer-
ken aan de nieuwe „Humanist" en hij juicht de ver-
betering in de interne publiciteit in het Verbond erg 
toe. 

• 

DE LEDEN ERFALTTOE 

In dit (laatste) nummer van „In en Om" vertelt onze 
organisatie-sekretaris U uitvoerig over de komende leden-
werf aktie. 
Het belang van die aktie kan niet hoog genoeg worden 
aangeslagen. En dat zeker niet alleen om door méér leden 
ook méér geld beschikbaar te krijgen en zodoende hoog 
nodige taken te kunnen financieren. Tenminste zo be-
langrijk is: het Verbond een veel bredere basis te geven 
(èn mede daardoor méér vrijwillige mankracht voor de 
vele taken). Het Verbond moèt zich in de komende jaren 
meer dan ooit wáár maken. Honderdduizenden nederlan-
ders die de kerken vaarwel zeggen en op zoek zijn naar 
nieuwe waarden en normen, maar vaak 66k naar een 
nieuw geestelijk tehuis, mogen wij niet teleurstellen. Te-
meer niet omdat vele problemen op maatschappelijk, 
sociaal, economisch en cultureel gebied, vele mensen toch 
reeds het zoeken van een eigen levensvisie uiterst moei-
lijk maken. 
Hier ligt voor ons humanisten een geweldige uitdaging, 
maar ook een uiterst zinvolle levensvervulling. Tegen die 
achtergrond, hoop ik, dat LI met enthousiasme (ban de 
ledenwerfaktie van ons Verbond zult meedoen. 

Fiege, directeur 

Heil verbond  beefit een nikenvve direkteur 

Met ingang van 1 maart j.l. is de heer W. C. Fiege uit 
Den Haag in dienst getreden van het Humanistisch Ver-
bond als opvolger van de heer J. Pasman, die de afge-
lopen zeven jaar het Verbond als direkteur heeft ge-
diend en die inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt. 
Pasman heeft zijn loopbaan afgesloten met zeven zwart. 
jaren, waarschijnlijk wel de zwaarste van zijn leven en 
is thans aan een welverdiende rust toe. 

Een direkteur van het Humanistisch Verbond moet met 
veel te weinig middelen toch een organisatie goed laten 
funktioneren, die hulp poogt te bieden in de geestelijke 
lzt-isis van onze tijd. En ook die problematiek houdt een 
direkteur diepgaand bezig. 
Fiege zet er thans zijn schouders onder vanuit een om-
vangrijke ervaring in het organisatieleven èn een gron-
dige studie van geestelijke en maatschappelijke vraag-
stukken. 

De contributie- inning 

heeft aanleiding gegeven tot vele klachten en verloopt 
nog steeds niet vlekkeloos. 
Het Verbond is niet alleen overgegaan op centrale inning 
maar 66k op gecomputeriseerde verwerking. 
Deze ingrijpende omschakeling vereiste méér mankracht 
maar moest door ontslag, ziekte, e.d. in feite met minder 
mensen worden uitgevoerd. Bovendien geschiedt die com-
puter-verwerking door derden, m.a.w. het Verbond is 
daardoor afhankelijk van derden geworden. Daar komen 
dan nog de gebruikelijk aanloop- en omschakelingsfouten 
bij. Voorts bleven een aantal leden via afdelingen betalen 
en verzuimden sommige penningmeesters dat het Verbond 
(tijdig) te berichten. Tenslotte was het om technische 
redenen beter nu op een andere (bescheidener) compu-
terprogrammering om te schakelen, maar met nieuwe ver-
traging als gevolg. 
Dit alles leidde en leidt nog steeds tot onjuistheden. Soms 
noodgedwongen. Om te trachten nog f 40.000,— over 
1971 openstaande contributie binnen te krijgen, besloot 
ondergetekende tot een rappel, óók als daardoor sommige 
leden ten onrechte (automatisch) werden gemaand. 
Het orde op zaken stellen van dit onderdeel van mijn 
takenpakket heeft prioriteit. Het mogelijke gebeurt reeds. 
Voor het onmogelijke verzoek ik mij nog wat tijd te gun- 
nen. 	 Fiege 
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