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HET HUMANISTISCH VERBOND 

NIEUWE WERKWIJZE 
(In verband met wijzigingen van de statuten en het huishoudelijk 
reglement (zie elders in dit nummer) vindt u hieronder daarop een 
toelichting) 
De overstelpende stroom van problemen en werkzaamheden welke in 
steeds sterker mate op het Verbond afkomen hebben het hoofdbestuur 
gedwongen zich ernstig te beraden op de vraag of de huidige werk-
wijze wel voldoende bestuurskracht opleverde om snel en adequaat te 
reageren. 
Weliswaar kon het dagelijks bestuur de ontwikkeling nog met moeite 
bijhouden, maar de maandelijkse hoofdbestuursvergaderingen boden 
onvoldoende mogelijkheden de gang van zaken op de voet te volgen, 
terwijl er evenmin voldoende tijd was om gezamenlijk tot een bezin-
ning op belangrijke algemene vragen te komen. Hierdoor dreigde een 
ongewenste afstand tussen hoofdbestuur en dagelijks bestuur te ont-
staan. Om dit te voorkomen is gezocht naar een oplossing waarbij 
het gehele hoofdbestuur direkt bij de dagelijkse gang van zaken be-
trokken kon worden en dan ook eenmaal per week zou bijeenkomen. 
Een op 'n dergelijke wijze werkend hoofdbestuur dient echter niet te 
groot te zijn en zou uit het in de statuten genoemde minimum aantal 
van 13 leden kunnen bestaan en niet meer dan 15 leden moeten tellen. 
De veelheid van taken vergt niettemin toch een verdere doorvoering 
van het reeds jarenlang door het dagelijks bestuur gevolgde systeem 
van vergaderingen in afdelingen (commissies) en wel voor: 

a. algemene zaken 	b. organisatie 	c. publiciteit 
Deze afdelingen doen onder verantwoordelijkheid van het gehele 
bestuur zoveel mogelijk zelfstandig zaken af. De gezamenlijke be-
stuursverantwoordelijkheid wordt gewaarborgd doordat men weke-
lijks van elkaars besluiten kennis neemt en gezamenlijk over de alge-
mene beleidslijnen beraadslaagt. De meer principiële punten kunnen 
voortaan dan nog in een extra maandelijkse vergadering aan de orde 
komen. Een presidium zal voor de nodige coiirdinatie zorgdragen, 
terwijl een klein dagelijks bestuur nodig blijft om op te treden in ge-
vallen van dringende spoed en in zaken die aan dit dagelijks bestuur 
uitdrukkelijk worden opgedragen. 
Hoe groot de voordelen van een klein en wekelijks bijeenkomend 
hoofdbestuur ook mogen zijn, het bezwaar is dat slechts weinigen bij 
de zaken betrokken zijn en dat het vooral voor de wat ver-wonenden 
bezwaarlijk is zich beschikbaar te stellen, waardoor de invloed van 
waardevolle leden verloren kan gaan. Om aan dit bezwaar tegemoet 
te komen en bovendien een zo breed mogelijke klankbodem te vor-
men, is gedacht aan de instelling van een Verbondsraad, welke behalve 
uit leden van het hoofdbestuur, uit een 40 tal door het congres te be-
noemen leden bestaat. Deze raad zou ± driemaal per jaar bijeen 
dienen te komen. 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK.... 

in zijn vergadering van 28 januari 
een bijzonder grote agenda, i.v.m. het 
a.s. congres. Bij het maandoverzicht 
werd er kennis van genomen, dat in 
december meer leden waren afge-
voerd dan ingeschreven, hetgeen 
overigens in die maand een vrij nor-
maal verschijnsel is. Toch zal het 
H.B. zich op een volgende vergade-
ring hier nog eens mee bezighouden. 
De leden van het hoofdbestuur gin-
gen accoord met de brief aan de 
Tweede Kamer, die door het Dage-
lijks Bestuur verzonden was. Enkele 
regelingen, die betrekking hadden op 
pensionering van functionarissen en 
eventl. bijverdiensten werden goed-
gekeurd. Dit was ook het geval met 
de benoeming van vrijwilligers in de 
diensten van de geestelijke verzor-
ging en het vormingsonderwijs. 
Het H.B. besprak uitvoerig de ont-
vangen voorstellen van de gemeen-
schappen en stelde de pre-adviezen 
vast. Tevens werd de candidaten-
lijst voor het hoofdbestuur samenge-
steld. Door het hoofdbestuur worden 
14 candidaten aan het congres voor-
gelegd, een 15e is door een aantal 
gemeenschappen voorgedragen. 
Een belangrijk deel van de vergade-
ring werd besteed aan de bespre-
king van het ontwerp-jaarverslag, zo-
als dit door het dagelijks bestuur was 
samengesteld. Enkele veranderingen, 
in hoofdzaak van stilistische aard 
werden aangebracht. 
De wijzigingen in de statuten en het 
huishoudelijk reglement, zoals deze 
door het dagelijks bestuur voorge-
steld worden, vereisten een diepgaan-
de bespreking. Aan het D.B. werd op-
gedragen nog een aantal correcties 
aan te brengen, die uit de gedachten-
wisseling naar voren waren gekomen. 
De financiële stukken zullen de 
hoofdschotel vormen van de volgen- 
de bijeenkomst op 25 februari 	 

HET LEDENTAL 

Eind december '66 bedroeg het leden-
tal 15.189. Op 1 januari van het vo-
rige jaar waren het er 14.424, zodat 
er een netto-groei van 765 was. In 
totaal gaven zich in het afgelopen 
jaar 1553 personen zich als lid op, 
en moesten er 788 worden afge-
voerd. 

Mr. A. Katan, Bilthoven 

(Voorstel Hengelo en ondersteund door 
Amstelveen; Amsterdam-Noord; Am-
sterdam-Tuinsteden/West; Amsterdam 
Zuid/West; Bilthoven; Den Helder; 
Zwolle) 



HOOFDBESTUUR 

WIJZIGING STATUTEN 

Artikel 4 
4. het geven van geestelijke vorming en geestelijke ver- 
zorging. 
Artikel 5 
1. Het Verbond heeft plaatselijke gemeenschappen. Deze 
hebben hun werkterrein uitsluitend binnen geografische 
grenzen, waarvan de vaststelling wordt geregeld onder 
goedkeuring van het hoofdbestuur. 
Een congres kan bijzondere groeperingen van leden er- 
kennen. 
2. Vertegenwoordigers van de gemeenschappen komen in 
congres bijeen, dit congres is als zodanig de hoogste in- 
stantie van het Verbond. Op het congres worden de leden 
van het hoofdbestuur en van de verbondsraad benoemd en 
worden de statuten en reglementen van het Verbond vast- 
gesteld, voorzover die vaststelling wat de reglementen be-
treft niet aan het hoofdbestuur is gedelegeerd. 
Artikel 6 
3. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging 
of royement. 
4. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde 
geschieden bij de secretaris van de plaatselijke gemeen- 
schap waartoe het lid behoort, of bij de secretaris van 
het hoofdbestuur. Over het lopend boekjaar blijft contri- 
butie verschuldigd. 
5. Royement is mogelijk: 
a.. in geval van wanbetaling 
b. indien een lid zich niet houdt aan de statuten of regle- 
menten of handelt in strijd met de belangen van het Ver- 
bond. 
4. (oud) wordt lid 6 
5. (oud) wordt lid 7 

Artikel 8 
1. Eerste alinea wordt: Tenminste eenmaal per twee jaar 
wordt een landelijk congres gehouden. 
Toelichting 
Volgens de huidige bepalingen is er slechts een keuze tus- 
sen de maanden maart of april. De mogelijkheid is niet uit- 
gesloten dat het nodig zou blijken het congres in een andere 
maand te doen plaats vinden. 
2. (oud) vervalt (is opgenomen in art. 5). 
3. (oud) vervalt. 
4. (oud) wordt lid 2. 

Artikel 9 
1. Het aantal namens de gemeenschappen uit te brengen 
stemmen en de vertegenwoordiging van de gemeenschap-
pen op een congres, worden bij huishoudelijk reglement 
geregeld. 
Toelichting 
Het stemmen van leden van het hoofdbestuur en algemene 
leden is nimmer in het huishoudelijk reglement geregeld. 
Wat de leden van het hoofdbestuur betreft is het onge-
wenst dat deze op een congres meestemmen. Het stemrecht 
toekennen aan algemene leden stuit op onoverkomelijke be-
zwaren. 
Via het bepaalde in art. 13 (nieuw) lid 3 is invloed op de 
gang van zaken mogelijk. 

Artikel 10 
in de voorlaatste regel in plaats van: 
de ondervoorzittter: een ondervoorzitter. 
Artikel 11 (nieuw) 
In de periode tussen twee congressen zal het hoofdbe-
stuur regelmatig overleg plegen met de verbondsraad. Op 
het congres kunnen zaken ter afhandeling naar de ver-
bondsraad worden verwezen en bevoegdheden aan de 
verbondsraad worden gedelegeerd. Samenstelling en werk- 
wijze van de verbondsraad worden bij huishoudelijk regle- 
ment nader geregeld. 
Artikel 11 (oud) wordt artikel 12 
Het hoofdbestuur is bevoegd, functionarissen aan te stel-
len, te instrueren, te schorsen en te ontslaan en hun dienst-
voorwaarden en rechtspositie te bepalen. 
Toelichting 
De geschrapte tussenvoeging binnen het raam der door het 
congres vastgestelde begroting is overbodig. Het hoofdbe-
stuur is krachtens artikel 8 gehouden rekening en verant-
woording over zijn financieel beleid af te leggen. 

CONGIRESUOCIMS7ELLEM 

Artikel 12 (oud) wordt artikel 13 
1. Na verkregen toestemming van het hoofdbestuur kun-
nen leden, woonachtig in of nabij een bepaald gebied, zich 
tot een gemeenschap constitueren. 
6. Na verkregen toestemming van het hoofdbestuur kan 
een aantal gemeenschappen overgaan tot vorming van een 
federatie of van een gewest. 
De vormen en de bevoegdheden van federaties en gewes-
ten worden bij reglement door het hoofdbestuur vast-
gesteld. 
Artikel 13 (oud) wordt artikel 14 
Artikel 14 (oud) wordt artikel 15 
Artikel 15 (oud) wordt artikel 16 

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
HOOFDBESTUUR 
Artikel 1 
Het hoofdbestuur zal uit vijftien leden bestaan. 
Toelichting 
Een verkleind hoofdbestuur vraagt nog meer op bepaalde 
kwaliteiten gerichte candidaatstelling. Daarom is het nood-
zakelijk tegencandidaten voor elke vacature afzonderlijk te 
laten stellen. 
Om deze reden moet het aantal hoofdbestuursleden te voren 
vaststaan en is het aantal in het huishoudelijk reglement 
opgenomen. 
Noodzakelijke wijzigingen kan op eenvoudige wijze plaats- 
vinden. 
Artikel 2 
Het hoofdbestuur is samengesteld uit: een voorzitter, een 
of meer ondervoorzitters, ten secretaris, een of meer 2e 
secretarissen, een penningmeester, een of meer 2e penning-
meesters en gewone leden. De voorzitters, secretarissen 
en penningmeesters worden in funktie gekozen. 
Artikel 4 
Er is een dagelijks bestuur bestaande uit tenminste drie 
leden waaronder de voorzitter, terwijl het hoofdbestuur de 
andere leden uit zijn midden aanwijst. Het treedt op in 
zaken van dringende spoed en overigens in zaken waar- 
toe het door het hoofdbestuur gemachtigd is. 
Artikel 5 
1. Het hoofdbestuur wordt zo vaak als nodig blijkt ter 
vergadering bijeengeroepen. De voorzitter is gehouden 
zo spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen op 
schriftelijk verzoek van tenminste vier hoofdbestuurs- 
leden. 
2. In tussentijdse vacatures met betrekking tot in funk-
tie gekozen leden, wordt door het hoofdbestuur uit zijn 
midden voorzien. De verbondsraad is overigens bevoegd 
nieuwe hoofdbestuursleden aan te wijzen ter voorziening 
in ontstane vacatures. 
Artikel 6 (oud) vervalt. 
Artikel 7 (oud) wordt artikel 6. 
Artikel 8 oud wordt artikel 7 en als volgt te lezen: 
1. Het hoofdbestuur kan onderdelen van zijn taak dele-
geren aan een of meer uit zijn midden gevormde afde- 
lingen. 
2. Voor onderdelen van het werk van het Verbond kan 
het hoofdbestuur commissies benoemen waarin als regel 
tenminste één hoofdbestuurslid zitting zal hebben. 
3. Een ingevolge lid 2 van dit artikel benoemde commis-
sie is ten aanzien van zijn werkzaamheden verantwoor- 
ding schuldig aan het hoofdbestuur. 
Toelichting 
Lid 2. Door regelmatige uitbreiding van het aantal com- 
missies kan het voorkomen, dat geen hoofdbestuurslid be-
schikbaar is. Zie verder lid 3. 
Artikel 8. 
1. Door het hoofdbestuur benoemde funktionarissen wo-
nen desgevraagd vergaderingen van hoofdbestuur en 
verbondsraad alsmede congressen bij en hebben daarin 
alsdan adviserende stem. 
2. Het hoofdbestuur kan funktionarissen benoemen wier 
taak zich beperkt tot het geografisch gebied van een 
gemeenschap, gewest of federatie, dan wel tot meerdere 
van deze eenheden. Een zodanige benoeming, alsmede 
alle overige besluiten ingevolge artikel 12 van de statu-
ten, vinden alsdan slechts plaats in overleg met de bestu- 
ren van de betrokken eenheden. 



CONGRES 
Artikel 19 (oud) wordt artikel 9 en als volgt te lezen: 
Behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de Statu-
ten wordt de datum waarop een congres gehouden wordt 
tenminste vier maanden tevoren aan de gemeenschap 
bekend gemaakt. 
Tot dertien weken voorafgaande aan de eerste van de 
maand waarin een congres gehouden wordt kun-
nen door het hoofdbestuur en de gemeenschappen voor-
stellen worden ingediend. Het hoofdbestuur brengt deze 
voorstellen, alsmede de candidaat-stelling voor het hoofd-
bestuur en de verbondsraad voor zoveel nodig voorzien 
van een pre-advies binnen vier weken na dit tijdstip ter 
kennis van de gemeenschapsbesturen. Tot zeven weken 
voorafgaande aan de eerste van de maand waarin het 
congres gehouden wordt kunnen door het hoofdbestuur 
en de gemeenschappen amendementen op eerder gedane 
voorstellen alsook tegencandidaten worden ingediend. 
Voorstellen, amendementen of candidaatstellingen, inge-
diend na de genoemde termijnen, maken geen onderwerp 
van behandeling uit, tenzij het congres met tenminste 2/3  
der door de afgevaardigden uitgebrachte stemmen daartoe 
besluit. Uiterlijk vier weken voor de datum van het con-
gres wordt de beschrijvingsbrief rondgezonden aan de 
gemeenschapsbesturen, waarin, behalve de hiervoor ge-
noemde voorstellen en amendementen en candidaatstel-
lingen, werden opgenomen de stukken, genoemd in artikel 
8, lid 1 van de statuten. 
Toelichting 
1. Er diende meer ruimte geschapen te worden voor de 
opstelling en verwerking van congresstukken. 
2. Indien een congres in mei zal gaan plaats vinden, kunnen 
de gemeenschappen hun congresvergadering in januari blij-
ven houden. 

Artikel 10 (nieuw) 
1. Het hoofdbestuur kan desgewenst voor een congres 
een congrescommissie bijeenroepen bestaande uit de 
voorzitters van de gewesten en de federaties, en aan deze 
commissie verzoeken aan het congres een advies uit te 
brengen over de wijze van behandeling door het congres 
van de ingediende voorstellen en amendementen. 
2. Een vertegenwoordiging van elke gemeenschap die een 
voorstel heeft ingediend is gerechtigd aan de beraadsla-
gingen van de commissie deel te nemen. Amendementen 
worden in dit verband niet als voorstellen beschouwd. 
3. De leiding van de beraadslagingen berust bij een lid 
van het hoofdbestuur. Daarnaast kunnen ook andere 
hoofdbestuursleden aan de beraadslagingen deelnemen. 
Toelichting 
bij art. 10 lid 1 
In verband met de zich uitbreidende congres-agena, is het 
gewenst aan een onafhankelijke commissie een advies te 
vragen over de wijze van afdoening. 
De voorstellende gemeenschappen dienen hierbij inspraak te 
hebben. 

Artikel 18 (oud) wordt artikel 11 en als volgt te lezen: 
1. Iedere gemeenschap kan zich in een congres door 
twee of meer afgevaardigden, tevens leden der gemeen-
schap, doen vertegenwoordigen. Elke afgevaardigde moet 
voorzien zijn van een geloofsbrief, waarin aangegeven 
wordt hoeveel stemmen door hem/haar worden uitge-
bracht. Hij/zij treedt op zonder bindend mandaat. 
2. Het aantal afgevaardigden, dat door een gemeenschap 
naar een congres kan worden afgevaardigd, wordt bere-
kend naar het aantal leden, dat de gemeenschap op 1 januari 
van het jaar, waarin het congres gehouden wordt, telt. 
Wanneer dit aantal minder dan 300 bedraagt kunnen twee 
leden worden afgevaardigd, bedraagt het 300 of meer, 
doch minder dan 1.000, dan kunnen drie afgevaardigden 
worden aangewezen; bedraagt het 1.000 of meer, doch 
minder dan 2.000 dan kunnen vier afgevaardigden worden 
aangewezen, en vervolgens kan voor elk duizendtal boven 
de 1.000 één lid meer worden afgevaardigd. 

3 

	

	
3. Het aantal stemmen, waarop een gemeenschap ten 
congresse recht heeft wordt eveneens berekend naar het 
aantal leden, bedoeld in het vorige lid. Het bedraagt voor 
iedere gemeenschap twee, vermeerderd met één voor elk 
honderdtal leden. 
4. vervalt. 
Artikel 10 (oud) vervalt 
Artikel 11 (oud) vervalt 

CONGRESVOORSTELLEN 

VERBONDSRAAD 
Artikel 12 (nieuw) 
1. De verbondsraad bestaat behalve uit de leden van het 
hoofdbestuur, uit: 
a. een aantal leden overeenkomende met het dubbele van 
het aantal gewesten en federaties, waarvoor elk gewest 
en elke federatie twee candidaten, leden van het Verbond 
en woonachtig in zijn werkgebied kan stellen. Blijft een 
gewest of federatie in gebreke terzake van het stellen van 
candidaten, dan kan het hoofdbestuur voor de overge-
bleven vacatures ,candidaten stellen. 
Elke gemeenschap is gerechtigd tegen enige candidaat 
een tegencandidaat te stellen, welke echter woonachtig 
dient te zijn in het werkgebied van hetzelfde gewest of 
dezelfde federatie als de candidaat waartegen hij gesteld 
wordt. 
b. tien leden, waarvoor het hoofdbestuur candidaten 
stelt. Elke gemeenschap is gerechtigd tegen enige candi-
daat een tegencandidaat te stellen. 
2. De benoeming van de leden van de verbondsraad ge-
schiedt voor de periode tussen twee congressen. 
3. De verkiezing van de leden van de verbondsraad ge-
schiedt volgens het in artikel 3 genoemde verkiezings-
reglement. 
4. De verbondsraad vergadert als regel driemaal per jaar 
onder leiding van de voorzitter van het hoofdbestuur. 
Artikel 14 (oud) vervalt. 
Toelichting 
Redactiebeleid dient H.B.-beleid te zijn. Het hoofdbestuur 
legt verantwoording af op de congressen. Hierdoor wordt 
ook de redacteur van Mens en Wereld een door het hoofd-
bestuur benoemde functionaris. 

PLAATSELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
Artikel 15 (oud) wordt artikel 13 
Artikel 16 (oud) wordt artikel 14 
1. De gemeenschappen zijn verplicht: 
a. aan het hoofdbestuur kennis te geven van veranderin-
gen in haar bestuur. 
b. het hoofdbestuur op de hoogte te houden van alle 
veranderingen in de ledenlijst en van adresveranderingen 
van de leden der gemeenschap. 
c. aanwijzingen van het hoofdbestuur omtrent de orga-
nisatorische gang van zaken in de gemeenschap op te 
volgen. 
d. de benoeming van niet-bezoldigde geestelijke raadslie-
den, hoofden ziekenbezoek en vormingsleiders aan de 
goedkeuring van het hoofdbestuur te onderwerpen. 
e. besluiten tot aan- en verkoop en bezwaring van on-
roerende goederen alsook tot het aangaan en verstrekken 
van een geldlening aan de goedkeuring van het hoofd-
bestuur te onderwerpen. 
f. jaarlijks vóór 1 april aan het hoofdbestuur toe te 
zenden: 
1. een verslag over de werkzaamheden der gemeenschap 
in het afgelopen kalenderjaar; 
2. de rekening en verantwoording over het beheer der 
gemeenschapsgelden gedurende het afgelopen kalender- 
jaar; 
3. de begroting voor het lopende kalenderjaar; 
g. bij opheffing alle bezittingen en archiefstukken af te 
dragen aan het hoofdbestuur. 
2. De gemeenschappen hebben het recht van een besluit 
van het hoofdbestuur ten aanzien van de punten c, d en e 
in beroep te komen bij de verbondsraad. Het beroep heeft 
geen opschortende werking. 
Zowel gemeenschappen als hoofdbestuur kunnen daar-
van beroep instellen op het eerstvolgende congres. 
Artikel 17 (oud) wordt artikel 15 en als volgt te lezen: 
De penningmeesters der plaatselijke gemeenschappen dra-
gen zorg voor de inning der contributie, verschuldigd 
door de leden der gemeenschappen. Zij dragen van kwar-
taal tot kwartaal, binnen 14 dagen na het verstrijken 
van een kwartaal, dat deel der geïnde contributie aan de 
penningmeester af, dat krachtens artikel 16 van dit regle-
ment aan de centrale kas dient te worden afgedragen. 



FINANCIEN 

Artikel 20 (oud) wordt artikel 16 en als volgt te lezen: 
1. De leden betalen een contributie in verhouding tot 
hun inkomen, met dien verstande dat echtparen hetzelfde 
betalen als alleenstaande personen. 
2. De contributie bedraagt tenminste f 10,— per jaar en 
bovendien M % van hetgeen het inkomen een bedrag van 
f 4.000,— per jaar te boven gaat. 

Toelichting 

Deze wijziging beoogt een vereenvoudiging van de thans 
bestaande bepalingen. Het brengt nauwelijks wijziging in het 
te betalen bedrag. In onze geschriften zou op gepaste 
wijze met voorbeelden kunnen worden gewerkt. 
Uit ervaring is gebleken, dat een minimum dient te worden 
gesteld. 

3. Het gemeenschapsbestuur kan ten aanzien van de 
onder lid 2 genoemde contributie indien deze de finan-
ciële draagkracht van een lid te boven gaat, goedkeuring 
hechten aan de vaststelling op een lager bedrag. 
4. Van het contributie-inkomen van een gemeenschap 
wordt aan de centrale kas afgedragen 60%, welk per-
centage kan dalen tot 50 % indien het ter beschikking 
van de gemeenschap blijvende deel van het contributie-
inkomen minder zal zijn dan f 250,— per jaar. Bovendien 
draagt iedere gemeenschap jaarlijks 2V '% van het con-
tributie-inkomen af aan het gewest waartoe deze behoort. 
5. Het congres is bevoegd de afdracht van de gemeen-
schappen aan het hoofdbestuur voor bepaalde jaren op 
een ander percentage vast te stellen. Een daartoe strek-
kend voorstel is onderhevig aan dezelfde bepalingen als 
in artikel 8 voor congresvoorstellen zijn vermeld. 
6. Het hoofdbestuur is bevoegd aanvragen van gemeen-
schappen of federaties tot verlening van een bijdrage uit 
de centrale kas ten behoeve van bijzondere groeperingen 
binnen de aanvragende gemeenschap of federatie in te 
willigen en voorwaarden aan de verlening van dergelijke 
bijdragen te verbinden. 

Toelichting 

Hierbij wordt de bestaande regeling voor jongerengroepen 
reglementair bevestigd. 

Artikel 21 (oud) wordt artikel 17 en als volgt te lezen: 
Vrijwillige bedragen, schenkingen en legaten aan de 
plaatselijke gemeenschappen komen tot een bedrag van 
f 250,— per bijdrage, schenking of legaat ten goede aan 
de kas der plaatselijke gemeenschap. Bij bedragen boven 
f 250,— komt 40 % van het meerdere ten goede aan de 
kas der plaatselijke gemeenschap en 60'% aan de centrale 
kas, tenzij door de gever schriftelijk anders wordt be-
paald. 
Indien door één persoon of instelling in enig verbondsjaar 
verscheidene bedragen aan een plaatselijke gemeenschap 
worden geschonken, worden deze bij de berekening van 
de afdracht aan de centrale kas als één bedrag beschouwd. 

Artikel 12 (oud) wordt artikel 18 en als volgt te lezen: 
1. Een telkenmale voor de periode tussen twee congres-
sen door het congres te benoemen financiële commissie, 
heeft tot taak zich een oordeel te vormen over het ge-
voerde financiële beleid en over zijn bevindingen verslag 
uit te brengen aan het congres. 
2. Het toezicht en de contróle op de boekhouding en de 
administratie van het Verbond wordt uitgeoefend door 
een accountant, die door het congres of door het hoofd-
bestuur met machtiging van het congres wordt benoemd 
en ontslagen. 
Na afloop van ieder Verbondsjaar vergelijkt de accoun-
tant de door de penningmeester ontworpen jaarrekening 
met de boeken en bescheiden. Omtrent zijn bevindingen 
legt hij aan het congres een verklaring over. Deze ver-
klaring dient een voldoende grondslag te vormen voor 
het aan het hoofdbestuur te verlenen décharge wegens 
het financieel beheer. 

Artikel 9 (oud) wordt artikel 19 en als volgt te lezen: 
1. De leden van het hoofdbestuur, de leden van de 
verbondsraad, leden financiële commissie, leden congres- 

CONGRESVOORSTELLEIN 

commissie alsmede de leden van de ingevolge lid 2 van 
artikel 7 door het hoofdbestuur benoemde commissies 
hebben voor het bijwonen der vergaderingen recht op ver-
goeding van de noodzakelijke kosten, 
2. De afgevaardigden aangewezen om de plaatselijke ge-
meenschappen ten congresse te vertegenwoordigen, als-
mede de voorzitters en secretarissen van gewesten en 
federaties, hebben voor het bijwonen van het congres recht 
op vergoeding van de noodzakelijkste reiskosten. 

Voorstel tot wijziging van het Reglement 
van verkiezing voor het hoofdbestuur 

Dit reglement als volgt te lezen: 

1. Indien tot de verkiezing van hoofdbestuur of ver-
bondsraad wordt overgegaan, wordt voor iedere vaca-
ture afzonderlijk schriftelijk gestemd. In afwijking hier-
van kunnen één of meer candidaten zonder hoofdelijke 
stemming worden gekozen, indien er geen tegencandidaten 
zijn gesteld. 
2. Voor de verkiezing benoemt het congres een stem-
bureau van tenminste drie leden. 
3. Iedere gemeenschap heeft het recht zoveel stembriefjes 
in te leveren, als het door die gemeenschap uit te brengen 
aantal stemmen bedraagt. Op ieder stembriefje dient uit-
sluitend aangegeven te zijn de naam van de candidaat, 
waarop de stem wordt uitgebracht. 
4. Waar in het reglement van meerderheid wordt gespro-
ken is bedoeld de meerderheid van het aantal reglemen-
tair aan de stemming aanwezige gemeenschappen toege-
kende stemmen. 
5. De candidaat, die de meerderheid van het aantal 
stemmen behaalt, is gekozen. 
6. Heeft bij eerste stemming geen candidaat de vereiste 
meerderheid behaald, dan vindt een tweede stemming 
plaats. Hiervoor komen in aanmerking de twee candida-
ten, die bij de eerste stemming het hoogste aantal stem-
men hebben verkregen. Zo nodig wordt over twee of meer 
candidaten, die een gelijk aantal stemmen hebben behaald, 
een tussenstemming gehouden. 

Gemeenschap Den Haag-West 

Het congres is van mening dat het aantal taken dat het 
Humanistisch Verbond op zich heeft genomen zo groot 
is dat alle energie aan de uitvoering hiervan besteed moet 
worden. In elk geval dient voorrang te worden gege-
ven aan verbetering van de uitvoering van bestaande 
taken boven het betreden van nieuwe terreinen. In het 
bijzonder dringt het congres er op aan nog meer aandacht 
te besteden aan het zoeken naar nieuwe wegen, leidend 
tot een versnelde opbouw en totstandkoming van het 
vormingsonderwijs en na te gaan hoe de belanghebbende 
ouders geactiveerd kunnen worden. 

Toelichting 

Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de diensten van 
het H.V. aan de gemeenschap voorrang moet hebben boven 
de kwantiteit. Alleen dan is de kans op slagen zo groot 
mogelijk. 
Er bestaat nu reeds een tekort aan voor hun taken bere-
kende actieve medewerkers. Speciaal het laatst betreden 
terrein, het vormingsonderwijs, behoeft de grootst moge-
lijke aandacht, omdat hier de activiteit gericht wordt op 
de jonge mens voor wie de ontwikkeling van levensinzich-
ten en de vorming van een bewuste levenshouding van meer 
belang is dan voor de ouderen. 

Pre-advies hoofdbestuur 

De strekking van het voorstel wordt gaarne aanvaard. 	4 
Nieuwe taken worden niet aangevat, tenzij de omstandig-
heden het onvermijdelijk maken. Versnelde opbouw van 
het vormingsonderwijs is inderdaad van de allerhoogste 
urgentie en maatregelen daartoe worden beraamd. Zij wor-
den echter belemmerd door gebrek aan middelen.• 
Geen bezwaar. 



Het congres draagt het Hoofdbestuur op een prijsvraag 
uit te schrijven voor een verhaal dat als basis kan dienen 
voor de viering van een zinvol feest in gezin en school, om 
en nabij de jaarwisseling. 

Toelichting 

Er is al zo lang om en nabij de jaarwisseling feest ge-
vierd. Veel humanisten die wel de verrijkende waarde van 
een echt feest beseffen hebben geprobeerd aan de — in de 
laatste eeuwen voornamelijk christelijk geïnspireerde —
feesten een eigen vorm te geven vanuit hun humanistische 
inspiratie. 
Vooral tijdens de jongste Kerstdagen is gebleken bij hoe-
vele bewustlevende buitenkerkelijke mensen onbehagen 
bestaat ten opzichte van de geijkte christelijke Kerstvie-
ring. Wanneer dit gerechtvaardigde onbehagen leidt tot 
in de praktijk afschaffen van deze feesten houdt dit echter 
in, dat kleine kinderen niet meer de bekoring van een als 
zinvol beleefd feest ondergaan. 
Een nieuw houvast in deze voor feest en bezinning zo 
geschikte tijd van het jaar kan voor vele ouders, jeugdlei-
ders en onderwijzers een bron van inspiratie zijn bij de 
feestviering met kinderen. 
Het verhaal moet dus geschikt zijn om voorgelezen, naver-
teld en (door kinderen) uitgebeeld te worden in toneel, 
muziek en dans. De Kersttoespraak van Prof. Brandt Cor-
stius zou ter verduidelijking aan de deelnemers kunnen 
worden uitgereikt. 

Pre-advies hoofdbestuur 

De strekking van dit voorstel is aantrekkelijk. Het lijkt 
echter doeltreffend te trachten enkele personen een op-
dracht te geven. Men zie overigens ook de publikatie 
hierover in Kader sept./okt. 1965, nr. 4. 
In de zin van dit pre-advies geen bezwaar. 

Gemeenschap Enschede 

De gemeenschap Enschede acht het gewenst dat in 1967 
een opinie-onderzoek wordt ingesteld onder de buiten-
kerkelijken omtrent hun bekendheid, belangstelling en 
mening inzake het Humanistisch Verbond. 
Dit onderzoek zou aan een daarop ingesteld instituut kun-
nen worden opgedragen en dient hulpmiddel te zijn bij 
het bepalen van de PLAATS en TAAK van het HUMA-
NISTISCH VERBOND in de NEDERLANDSE SA-
MENLEVING. 

Toelichting 

Het aantal geënquetteerden dient zodanig te worden be-
paald, dat de uitkomst van het onderzoek maatg veend kan 
worden geacht. De selectie dient zodanigtezti
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aantal ondervraagden per categorie ongeveer   
verhouding wordt gekozen als de werkelijke percentages entages
zich voordoen volgens officiële gegevens (bv. laatste 

 
volks-

telling). Categorieën zijn o.a.: leeftijd, geslacht,  burgerlijke 
staat, provincie, woonplaats (naar grootte ingedeeld), in-
komensklasse, gevolgd onderwijs (L.O., vHDIO, etc.)  
De te stellen vragen zouden ongeveer de volgende kunnen 
zijn: 

la. Bent u van mening, dat u — doordat u buitenkerkelijk  
bezit — op sommige punten in uw belangen wordt geschaad 
of dat u op één of ander gebied wordt achtergesteld? 

JaJNeen 

lb. Zo ja, op welk gebied: werkkring, sociale voorzienin-
gen, huisvesting, voorlichting, onderwijs, vrijheid van me-
ningsuiting, aansluiting bij anderen, verdraagzaamheid.  

Onderwijsed. 
 2. Bent u van mening dat uw belangen, als buitenkerke- 

lijke, op het gebied van cultuur, ontspanning,  
in voldoende mate worden verdedigd door : politieke par-
tijen (zo ja, welke) vakvereniging, overheidsinstellingen, 
ziekenhuizen, militair apparaat? 
3. Is u aangesloten bij het Humanistisch Verbond? 

Ja/Neen 
 

4. Zo neen, bent u bekend met de doelstellingen van het 
Humanistisch Verbond? 	 J  

di o  TV, 5. Zo ja a) Hoe bent u ermee bekend: Icrant'ra 
bijeenkomst; b) Voelt u zich door het BV vertegenwoor- 
digd? Ja/Neen; c) Wat is naar uw mening de belangrijkste 
taak van dit Verbond? 

6. Wanneer u niet of enigszins bekend bent met het doel  
van het Humanistisch Verbond a) zoudt u er meer van 
willen weten? Ja/Neen; b) zo neen, waarom niet? 
Met de hiermee geschetste enquete wil de gemeenschap  
Enschede enigermate de richting aangeven, waarin zij het 
gewenst acht, dat de publieke opinie wordt gepeild. Stimu-
lering in de richting van de belangstellingssfeer is aan te 
bevelen. De definitieve samenstelling zou in handen kunnen 
worden gegeven van een door het congres te benoemen 
werkgroep. Het congres zal voor dit plan de nodige gelden 
moeten voteren. 

CONGRESVOORSTELLEN 

De gemeenschap Enschede is van mening dat een doeltref-
fend opinieonderzoek noodzakelijk is ten dienste van de in 
toekomst te volgen gedragslijn. De gemeenschap Enschede 
is van mning, dat een dergelijk onderzoek vooraf dient 
te gaan aan een eventuele propagandacampagne, al of niet 
met gebruik van de moderne reclamemiddelen. 

Pre-advies hoofdbestuur 

De strekking van het voorstel wordt gaarne aanvaard. 
Reeds sinds enkele jaren is een beperkt onderzoek als 
hier bedoeld aangevat door het Humanistisch Instituut 
voor Sociaal Onderzoek; de benodigde gelden zijn ver-
kregen en het onderzoek is in uitvoering. Van de resul-
taten ervan ware af te laten hangen of en zo ja op welke 
schaal het dient te worden voortgezet. 
In die zin dus geen bezwaar. 

Gemeenschappen Amsterdam Z.W., 
Amsterdam Tuinsteden-West, 
Amstelveen en Bilthoven 

Het congres, enz. 

a. constateert dat de thans begonnen discussie over de 
plaats en de taak van het Humanistisch Verbond in de 
Nederlandse samenleving van essentieel belang is. 
b. draagt het hoofdbestuur op: 

1) uiterlijk in oktober 1967 een vertrouwelijke beleids-
nota betreffende de planning van activiteiten en de hier-
mee corresponderende budgettering, mankracht en organi-
satiestructuur te verstrekken aan de gewest- en gemeen-
schapsbesturen. Deze nota dient, naast overige, naar het 
oordeel van het hoofdbestuur belangrijke aspecten, in elk 
geval de volgende onderwerpen te bevatten: 
— hoe het humanisme beter verstaanbaar te maken 
— deelname aan het geestelijke en maatschappelijk leven 
— activiteiten op wetenschappelijk en filosofisch terrein 
— publiciteit in de ruimste zin van het woord 
— geestelijke vorming 
— geestelijke verzorging en practisch humanisme 
— jeugd- en jongerenwerk 
— internationale activiteiten 
— de interne organisatie van het Verbond, alsmede het 
(voort) bestaan van al die organisaties waarvoor het 
Humanistisch Verbond direct of indirect de verantwoor-
delijkheid draagt 
— taken die (voorlopig) niet vervuld kunnen worden. 
De planning dient betrekking te hebben zowel op de 
jaren '6&—'70 als op een aantal daarop volgende jaren; 
prioriteiten dienen te worden aangegeven. 

2) Het dáárheen te leiden dat deze nota onderwerp van 
uitgebreide studie en discussie zal zijn onder meer op 
regionale conferenties in de periode oktober '67—maart 
'68. 

c. besluit in vervolg op het vorenstaande op een daar-
toe speciaal bijeen te roepen 1 daags congres in april 
1968 het beleid van het Humanistisch Verbond voor een 
aantal daarop volgende jaren vast te stellen. 

Toelichting 

De zojuist begonnen discussies omtrent de zaak en de plaats 
van het Humanistisch Verbond in de Nederlandse samen-
leving dienen ook en juist te worden voortgezet na het 
congres en zullen moeten leiden tot een bezien van het be-
leid van hoofdbestuur en gemeenschapsbesturen op korte 
en lange termijn, 
Het humanisme is in versneld tempo van de periode van 
strijd om erkenning gekomen in een periode waarin de 
gevolgen van deze erkenning ons voor ingrijpende proble-
men stellen. 
Tussen taken enerzijds, ledental en beschikbare financiën 
anderzijds- bestaat helaas een grote discrepantie. In de ko-
mende jaren zal het qua mankracht en qua' financiën on-
mogelijk zijn te voldoen aan alle behoeften naar noodza-
kelijke activiteiten. Evenmin sar Van alle verkregen rechten 
onmiddellijk gebruik gemaakt kunnen worden. 
De beschikbare mogelijkheden dienen efficiënt benut te 
worden. Tevens zal meer inzicht moeten worden verkregen 
omtrent in de nabije en verre toekomst te nemen maat-
regelen en te verrichten activiteiten op landelijk, regionaal 
en plaatselijk niveau, 



Een grondig twee-richting verkeer tussen hoofdbestuur en 
gemeenschappen bij het verwerven van dit inzicht en het 
bepalen van het beleid voor de toekomst zal de binnen het 
georganiseerde humanisme noodzakelijke coördinatie op 
ieder niveau bevorderen. 

Pre-advies hoofdbestuur 

Dit voorstel ligt geheel in de lijn van het beleid. De op-
dracht in deze resolutie vervat, wordt dan ook gaarne 
aanvaard. Het is echter dubieus of de gestelde termijnen 
kunnen worden aangehouden. 
Gemeenschap Almelo 

Het congres, van mening zijnde dat het van groot be-
lang is veel meer buitenkerkelijken in het werk van de 
humanistische organisaties te betrekken, 
draagt het hoofdbestuur op de mogelijkheden te onder-
zoeken om te komen tot de instelling van een organisatie 
met binding aan het Humanistisch Verbond, die aantrek-
kelijk is voor een wijde kring van buitenkerkelijken. 

Toelichting 

Veel buitenkerkelijken zijn ervan overtuigd dat er te weinig 
gebeurt voor buitenkerkelijken en/of niet-kerkelijk georga-
niseerde instellingen en aktiviteiten. Instituten op niet-
confessionele grondslag komen moeilijk van de grond, om-
dat hun voorstanders veel minder georganiseerd zijn dan de 
confessionele groepen. Onder de buitenkerkelijken zijn 
velen geen lid van het Humanistisch Verbond, omdat zij 
voor hun voorkeur geen hoge kontributie over hebben dan 
wel „de filosofische bagage" en de „kerkdiensten" van 
het Verbond, niet wensen mee te zeulen, of in het algemeen 
wars zijn van een organisatie waarvoor men meer moet 
doen dan er lid van zijn, omdat men het doel waardeert. 
In verschillend opzicht staan deze mensen ons na, maar zij 
zullen geen II.V.-lid worden. 
Voor hen zou men een „Bond van Buitenkerkelijken' kun-
nen stichten, een zuivere belangengroep zonder humanisti-
sche inhoud. Deze „Bond" zou de ontwikkeling van het 
Verbond echter kunnen belemmeren. Daarom zoeken wij 
liever naar een soortgelijke organisatie, die ergens aan het 
H.V. gekoppeld is. De „Luisterkring" is daarbij te zeer ge-
richt op één zaak; het „sympathisant-schap" in zijn hui-
dige vorm beantwoordt o.i. niet of onvoldoende aan deze 
opzet, doordat het een voorportaal is voor het normale 
lidmaatschap en weinig populair is geworden. Te denken 
ware bijvoorbeeld aan de instelling van een „organisatie 
van buitenkerkelijken voor praktisch humanisme" met een 
minimum-contributie van 12,50 onder het bestuur van het 
bestaande Steunfonds. Een dergelijke organisatie kan naast 
betekenis voor praktische zaken ook nog een andere bete-
kenis krijgen: vele minder-aktieve buitenkerkelijken zullen 
zich erdoor als vanzelf enigermate bij het humanisme be-
trokken voelen. Er ontstaat een schakel tussen H.V.-leden 
en buitenkerkelijken zonder meer. 
Ons voorstel is in de eerste plaats bedoeld om de discus-
sie over dit onderwerp in de gemeenschappen en op het 
congres op gang te brengen. 

Pre-advies hoofdbestuur 

Er zijn reeds organisaties met binding aan het H.V.: de 
Luisterkring, het Vormingscentrum, de Stichting Socrates. 
Het is beter aan deze meer aandacht te besteden, tenzij 
de omstandigheden een nieuwe formatie mogelijk maken. 
Ontraden. 
Gerneenshap RottePdarn 

Het congres draagt het hoofdbestuur op, de bestaande kon-
tributieregeling aan een kritisch onderzoek te onderwerpen 
en zo mogelijk een eenvoudiger en beter hanteerbare rege-
ling te ontwerpen. 

CONGRES= CDMSTELLEN 

Toelichting 
Het huidige kontributieschema is zeer onbevredigend. Er 
zijn veel te veel tarieven en algemeen vindt men die tarieven 
te hoog. De meeste leden betalen belangrijk minder dan de 
aangegeven bedragen en nieuwe leden worden er door 
afgeschrikt hetgeen de ledenwerving ernstig belemmert. 
Onderzocht moet worden of een groter aantal leden, met 
een kleinere financiële bijdrage per hoofd, geen betere re-
sultaten zou kunnen opleveren. Ook zou moeten worden 
overwogen of het mogelijk en wenselijk is, een grote groep 
sympathisanten of donateurs om het Verbond heen te ver-
zamelen die zonder lid te worden ons werk financieel steu-
nen en er zich ook moreel mee verbonden voelen. Wellicht 
zou dit onze greep op de buitenkerkelijke bevolking kunnen 
versterken. 

Pre-advies hoofdbestuur 

De kontributieregeling is blijkens een hoofdbestuursvoor-
stel voor dit congres opnieuw aan een kritisch onderzoek 
onderworpen en eenvoudiger geformuleerd. Verlaging van 
de kontributie, zoals de toelichting suggereert, is onaan-
vaardbaar. 
Ontraden. 

Gemeenschappen Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Dordrecht, Gorinchem, 
Krimpen a.d. IJssel. 

De gemeenschappen Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, 
Dordrecht, Gorinchem en Krimpen a.d. IJssel gezamenlijk 
vormend het gewest Zuid-Holland zuid van het Huma-
nistisch Verbond stellen het Congres voor het Hoofdbe-
stuur uit te nodigen een studiecommissie in te stellen, die 
als opdracht krijgt te onderzoeken of het doelmatig zou 
zijn een landelijk blad uit te geven ten behoeve van alle 
aangesloten leden en belangstellenden, waarin de verschil-
lende gemeenschappen c.q. gewesten b.v. in de vorm van 
een inlegblad hun speciale mededelingen voor hun eigen 
leden kunnen doen opnemen. 

Toelichting 

Vele gemeenschappen en enkele gewesten geven eigen 
periodiekjes uit van grotere of kleinere omvang, waarin 
dagelijkse berichten worden vermeld, zoals samenstelling 
bestuur, adressen van functionarissen, data van bijeenkom-
sten etc. Naast deze dagelijkse berichten acht men het vaak 
aan te bevelen om zo'n periodiek te verlevendigen met korte 
artikelen, tekeningetjes enz. Meestal geschiedt dit werk 
door welwillende amateurs, die er een zware taak aan 
hebben, terwijl de kleine oplagen de kostprijs vrij hoog 
maken. Indien het algemene gedeelte met artikelen e.d. 
voor geheel Nederland centraal zou worden verzorgd, zou 
dit een werkbesparing betekenen, terwijl de totale kosten 
waarschijnlijk lager zouden kunnen zijn en de inhoud in 
vele gevallen aantrekkelijker. In dit centraal orgaan zouden 
de gemeenschappen en gewesten hun eigen inlegvel kunnen 
insluiten met mededelingen zoals bovengenoemd. Gedacht 
wordt b.v. aan een iets gewijzigde vorm van IN en OM. 
Het zou evenals de huidige periodiekjes gratis en op kosten 
van de gemeenschappen verspreid kunnen worden, welke 
gemeenschappen waarschijnlijk minder hoge kosten zouden 
hebben. 

Pre-advies hoofdbestuur 

Waarschijnlijk zeer moeilijk te verwerkelijken, maar tegen 
hernieuwd onderzoek geen bezwaar. 

STICHTING STEUNFONDS 
PRAKTISCH HUMANISME 
AMERSFOORT 	

GIRO 6168 

NIEUWE RAADSLIEDEN VOOR JUSTITIE 

De wijzigingen in de Gevangenis-
maatregel, waardoor aan de achter-
stelling van de humanistische geeste-
lijke verzorging in de Inrichtingen 
van Justitie een eind is gekomen,  

heeft tot gevolg, dat een veel groter 
aantal raadslieden voor deze instellin 
gen nodig is. Gedurende de laatste 
maanden zijn de topraadslieden van 
deze dienst intensief bezig geweest  

met het benaderen van tal van leden 
die deze vrijwillige functie zouden 
willlen vervullen. En met succes, 
want op de onlangs gehouden hoofd-
bestuursvergadering werd een aan-
beveling om 32 nieuwe raadslieden 
aan te stellen, goedgekeurd. 
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UIT DE 
GEMEENSCHAPPEN 
Dit keer Eindhoven voorop, omdat 
ze een voortreffelijk idee hadden om 
de jaarvergadering tot een leven-
dige zaak te maken. Alle leden, die 
op de een of andere manier werk 
voor het Verbond doen, en dat zijn 
er daar maar liefst zo'n 50, werden 
uitgenodigd van te voren met el-
kaar bij de chinees te gaan eten. 
Dan wordt de daarop volgende bij-
eenkomst een dessert. 

Een goed werk verricht altijd een 
medewerker aan het blad van De-
venter, die een aantal zaken samen-
vat die hem in de publikaties van het 
Verbond zijn opgevallen. Aanbevo-
len! 

De rondschrijfbrief, waarin de secre-
taris van Dordrecht zich elke maand 
tot de leden went, bevat alweer een 
duidelijke opwekking om vooral het 
Steunfonds in maart niet te verge-
ten. 

Apeldoorn onderstreept het nog eens 
extra, als een lid in het ziekenhuis 
wordt opgenomen, dan duidelijk ver-
melden dat men humanist is. Dat is 
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	niet alleen van belang voor even- 
tueel ziekenbezoek, maar het woord 
en het begrip dient overal er te 
worden ingehamerd. 

In Leiden een hele cyclus van lezin-
gen rondom het thema „Mens en 

BENOEMINGEN 
VORMINGSLEIDERS 

Het hoofdbestuur heeft zijn goedkeu-
ring gehecht aan de benoeming tot 
voorlopig docent voor het humanis-
tisch vormingsonderwijs van de da-
mes L. de Ruyter-de Geit te Amster-
dam, H. N. A. Schmidt-Breeuwer 
te Bunnik en de heer H. G. Drechsel 
te Rotterdam. 

samenleving", waarin allerlei actuele 
vragen aan de orde komen. 
Maar liefst 9 gespreksgroepen hebben 
we in het programma van Haarlem 
geteld. En het bestuur is bezig tot 
nauwere samenwerking met de aan-
grenzende gemeenschappen te ko-
men. 

De werkgroep Kampen ziet met enige 
steun van Zwolle kans elke maand 
een bijeenkomst te houden, die steeds 
beter bezocht worden. 

De H.J.B.-groep in Hilversum heeft 
ook dit jaar weer een kinderfeest ver-
zorgd. 

En nu we het toch over jongeren 
hebben, die van Almelo hebben op de 
jaarwisselingsbijeenkomst een stukje 
creativiteit weggegeven, dat er zijn 
mocht en waar alle bezoekers bijzon-
der door geboeid waren. 

In Vlaardingen had men blijkbaar zo 
zijn best gedaan voor de collecte ten 
behoeve van het Humanistisch Thuis-
front, dat een aantal medewerkers 
werd uitgenodigd een rit langs de mi-
litaire tehuizen te maken. Wat aan-
leiding was om een boeiend stuk er-
over in „Binding-  te schrijven. 

Een eigenaar van een restaurant in 
Arnhem, die elk jaar aan een aantal 

VORMINGSONDERWIJS 
IN AMSTERDAM 

Met ingang van 1 januari 1967 zal 
aan een ULO-school in Amsterdam 
humanistisch vormingsonderwijs ge-
geven worden. Dit is het resultaat 
van langdurige pogingen, waarbij ten-
slotte de wethouder toestemming heeft 
gegeven. Hierbij zal dezelfde subsi-
dieregeling gelden als voor het gods-
dienstonderwijs. 

daarvoor in aanmerking komenden 
rondom de kerstdagen een gratis 
maaltijd aanbiedt (een bijzonder aar-
dig gebaar), heeft dit keer een hu-
manist gevraagd daarbij een verhaal 
voor te lezen. Hetgeen dan ook 
prompt is gebeurd. 

In Amersfoort en in Arnhem een 
teach-in, waar drie leden van het 
Verbond kwamen vertellen waarom 
ze resp. op de V.V.D., de P.v.d.A. 
en de P.S.P. stemden. Met de nodige 
discussie. 

Utrecht heeft een nieuw district ge-
vormd, het vijfde. En de secretares-
se, Mevr. van Gorkom-Lechner, die 
dat al 13 jaar! doet, werd in de bloe-
men gezet, omdat ze 70 jaar was ge-
worden. 

Een gespreksgroep in Groningen, is 
zich al pratende er van bewust ge-
worden, dat er aan dat Verbond nog 
wel het een en ander ontbreekt. Om 
wat meer emotioneel bij de zaak be-
trokken te raken, zal een week-end 
worden gehouden, dat anders dan an-
ders wil zijn. Veel succes. 

En tenslotte Enschede, dat de leden 
vraagt met ideeën te komen. Ze moe-
ten wel uitvoerbaar zijn wordt er bij-
verteld. 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum voor Humanistische Vorming 
Bijdrage: f 3.75 per jaar. 
Giro 60 84 68, t.n.v. het Centrum, Oudegracht 152, Utrecht. 

Humanistische Correspondentiekring 
voor huwelijkscontacten 

opgericht door het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen 

van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken. 

Inlichtingen postbus 210, Utrecht. Gaarne 30 cent aan postzegels insluiten. 



RADIO UITZENDINGEN 

Met ingang van vrijdag 3 febr. 
is het Humanistisch Verbond ook 
op Hilversum 11 in de lucht ge-
komen. De toewijzing van 5 minu-
ten meer zendtijd, die we eind 
december hebben gekregen, zal 
dan worden gebruikt voor een 
vaste rubriek „Kort Kommen-
taar". De uitzending heeft plaats 
van 22.25-22.30 uur, elke week. 

De uitzending „Geestelijk Leven" 
blijft voorlopig op maandagavond 
van 19.40-19.50 uur op Hilver-
sum I. 

Jongerengroepen 

Utrecht zet door met het plaatselijk 
blad, waarin na het interview met 
pater van Kilsdonk nu een zeer ge-
degen beschouwing stond over Hu-
manisme en Politiek. Inmiddels heeft 
het blad de zeer toepasselijke naam 
„Kelderblom-  gekregen die in ver-
band staat met de kelder onder het 
Erasmushuis waar de groep altijd bij-
een komt. Een werkgroepje gaat zich 
bezighouden met „Oosterse levens-
beschouwingen" en er een rapport 
over maken. In voorbereiding is ook 
een groepje, dat zich voor sociaal 
werk interesseert. 

• 

VAN DE ARK 

Panskamp 

Van donderdag 23 maart 20 uur 
tot maandag 27 maart 20 uur. 

Prijs: volwassenen f 45,— 

Kinderen van 6 tot 10 jaar f 35,— 
Kinderen van 0 tot 5 jaar f 22,— 

Inlichtingen: schriftelijk bij 
DE ARK, Belvédèrelaan 14, Nun- 
speet. 

Te Oss kwam voor de eerste maal 
een klein clubje jongeren bijeen. Het 
succes en het enthousiasme was zo 
groot dat men ondanks de kleine op-
komst meteen weer een nieuwe bij-
eenkomst heeft belegd. Onderwerp 
van discussie: de gestencilde exem-
plaren van het jongerenblad. Hopen-
lijk kan het gedrukte blad zich straks 
te Oss ook in zo'n belangstelling 
verheugen. 

Uit Zeist en Terneuzen weten we 
alleen dat de eerste bijeenkomst met 
jongeren geweest is. Vol belangstel-
ling wachten wij de berichten af over 
deze bijeenkomsten en hun voortzet-
ting. 

Haarlem is ook zeer spaarzaam in 
zijn berichtgeving. Van de vele acti-
viteiten die men ontplooit werd he-
laas alleen een avond vermeld ge-
naamd „van Bach tot Beat". 

LIBERTIJN 
Humanistisch Jongerentijdschrift 

Jaarabonnement f 5.75 

Postgironr. 1 382 7 7 7 

Adm.: Mej. Th, van Beek 
Postjeskade 43 - Amsterdam 

Het spreken en schrijven over jeugd-
en jongerenwerk in en om het Ver-
bond schijnt stimulerend te werken 
op andere leeftijdscategorieën. Kende 
men in Amsterdam reeds lang de 
groep Veertig onder de Veertig, die 
nog altijd een bloeiend en actief be-
staan leidt, ook Bussum heeft u al 
geruime tijd een dergelijke groep 
jong volwassenen. In Arnhem is voor 
het eerst een groep bijeen geweest 
van 20 plus en 40 min, terwijl men in 
Drachten het minimum iets ouder 
stelde, namelijk 25 jaar, maar daar 
ook gaat tot veertig jaar. 

A. Kinder- en jongerenkampen. 

1. Voor 10-12 jarigen een week 
naar een vast kamp. 

2. Voor 13-15 jarigen, 3 12 daagse 
tentenkampen op Texel. Van be-
gin juli tot half augustus. 

3. Voor 16-18 jarigen, 2 trektoch-
ten. Een naar Engeland en een 
naar Noord Frankrijk. 

U kunt zich schriftelijk wenden tot 
mej. A. Verwaal, Kastelenplantsoen 
58, Utrecht. 

LEIDING TREKTOCHTEN, 
JEUGD- EN KINDERKAMPEN 

De leiding van onze kampen vormt 
een wisselend team. 
Ook dit jaar is aanvulling nodig: as-
sistenten voor jeugd- en kinderkampen. 
Naar hoofdleiding voor een trektocht 
en een tentenkamp is gevraagd. Er is 
alle kans dat dat buiten deze oproep 
wordt geregeld. 
Laat toch ieder, die voor het kamp-
werk voelt even reageren; voor de or-
ganisatie is het zo plezierig over de 
adressen van enige reserve-leiders te 
beschikken. 
Opgaven aan: P. v. Soelen, de Gene-
stetlaan 3, Bilthoven. 

De Amsterdamse Peperbus verschijnt 
ook nog altijd en daarin viel een 
artikel op over Humanisme en Pro-
vo's. De schrijver meent in alle be-
scheidenheid dat er tussen het provo-
tariaat en het humanisme meer over-
eenkomsten te vinden, dan door prof. 
dr. J. P. van Praag onlangs in zijn 
radiotoespraak werd aangegeven. 

In Zwolle gaat men het zeer moei-
lijke punt met vele voetangels en 
klemmen niet uit de weg. De jonge-
rendiscussiegroep heeft tezamen met 
de afdling van de Humanistische 
Jeugd Beweging een avond georga-
niseerd met als onderwerp: samen-
werking. 

Bejaardenweken 

Van zaterdag 29 april tot zaterdag 
13 mei. Prijs: f 65,— p.p. per week 
volledig pension. Deelname voor 
personen boven 60 jaar voor één of 
twee weken. Inlichtingen schriftelijk 
bij DE ARK, Belvédèrelaan 14, Nun-
speet. 

Inschrijvingen op zijn vroegst 3 
maanden voor de aanvang van het 
verblijf. 

DE BUITENWERK COMMISSIE 

Voor 1967 staan een aantal nieuwe 
aktiviteiten op het programma. 

heeft eui of hebben uw kinderen 

emigratieplannen? 
Wilt u iets weten over de mogelijkheid van contacten met geestver-
wanten in de emigratielanden? 
Stelt u er prijs op te weten, wat uw „geestelijke bagage" moet zijn? 
Neemt u dan tijdig contact op met de Emigratiecommissie van het 
Verbond. 
Secretaris: Mr. M. G. Rood, Koninginneweg 156, Amsterdam-Zuid. 
Raadsvrouwe: Mej. M. E. ter Heege, Pr. Kennedylaan 487, Amsterdam-
Zuid. Tel. 020-428301. 
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