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het Humanistisch Verbond 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

CONGRES 1954 

PROGRAMMA 

Zaterdag 10 April: 

16.00-18.30 uur Eerste zitting. 
18.30-19.30 uur Broodmaaltijd. 
19.30-22.00 uur Tweede zitting. 
22.00-24.00 uur Cabaretprogramma. 

Zondag 11 April: 

10.00-10.30 

10.30-13.00 
13.00-14.30 
14.30-17.00 

uur Optreden Vox Hu- 
mana, Amsterdam. 

uur Derde zitting. 
uur Warme maaltijd. 
uur Vierde zitting. 

AGENDA 

1. Opening. 

2. Mededelingen, geloofsbrieven, no-
tulen. 

3. Jaarverslagen van secretaris en  
penningmeester. 

4. Beginselverklaring (met een inlei-
ding door J. P. van Praag). 

5. Reglementswijzigingen. 

6. Overige voorstellen. 

7. Begroting 1954. 

8. Verkiezingen en 	bestuursover- 
dracht. 

9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 

De tijd breekt aan dat het Verbond zich 
weer gaat voorbereiden op het jaarlijkse 
congres. Het hoeft geen betoog dat ook 
daarvoor de medewerking van alle belang-
stellende leden nodig is. Alleen als de 
ledenvergaderingen van de gemeenschap 
werkelijk vertegenwoordigend zijn voor 
wat er in de gemeenschappen leeft, kan het 
congres een getrouw beeld geven van de 
meningen in het Verbond. Verm'oedelijk 
zullen de Congres-vergaderingen in de.ge-
meenschappen gehouden worden in de 
tweede helft van de maanden Februari en 
Maart. Laat men dat nu dus al in gedach-
ten houden. 

In Februari kunnen de voorstellen van-
wege het H.B. en van de gemeenschap 
zelf besproken worden, en in Maart, de 
voorstellen van de andere gemeenschap-
pen, de amendementen en de prae-advie-
zijn van het H.B.. Laat men bij het formu-
leren van voorstellen echter wel bedenken, 
dat ze op een congres slechts dan vrucht-
baar behandeld kunnen worden, als ze uit-
drukking geven aan probleem-stellingen die 
in algemene discussies reeds lang zijn voor-
bereid. Men moet namelijk niet denken dat 
een betrekkelijk groot congres over een 
nieuw onderwerp op staande voet beslis-
singen nemen kan. Dat is trouwens ook 
niet werkelijk democratisch, omdat van een 
verantwoorde meningsvorming in het Ver-
bond in dat geval geen sprake kan zijn. 

Beter is het zulke onderwerpen bij de 
rondvraag aan de orde te stellen in de 
vorm van een schriftelijke vraag. Bijvoor-
beeld: Is het H.B. bereid de bestudering 
van dit of dat probleem in het Verbond te 
bevorderen? Van zulke schriftelijke vragen 
bij de rondvraag kan over het algemeen 
meer gebruik gemaakt worden om nieuwe 
of niet erg ingrijpende kwesties aan de 

orde te stellen. Als ze op dezelfde termijn  

als de eventuele voorstellen worden inge-
diend, kan dat de congresagenda zeer ver-
eenvoudigen. 

Ter,  voorbereiding van het Congres is 
ook de Top-Kader-Conferentie, dit jaar te 
houden op 6 en 7 Februari, van veel be-
lang. Daar kan een diepgaand overleg 
plaats vinden tussen het H.B. en de ver-
tegenwoordigers van de gewesten. Dit 
overleg wordt dan voortgezet op de ge-
westvergaderingen in de loop van Fe-
bruari, waar dus alle gemeenschapsbestu-
ren, zo mogelijk voltallig, aanwezig dienen 
te zijn. Alleen zo is een werkelijk democra-
tische voorbereiding van het congres 
mogelijk. 

Daarna volgen opnieuw gemeenschaps-
vergaderingen, waarvan boven al sprake 
was. Daar worden ten slotte ook de afge-
vaardigden gekozen. Het spreekt vanzelf 
dat hiervoor de meest bekwame leden van 
de gemeenschap moeten worden aangewe-
zen. Zij dienen op het congres een beeld 
te geven van de belangrijke stromingen 
binnen hun gemeenschap. Het is natuurlijk 
niet de bedoeling dat zij puur persoonlijke 
meningen ten beste geven. Maar aan de 
andere kant zijn zij geen boodschappen-
jongens; ze krijgen dan ook geen bindend 
mandaat mee, wat trouwens de discussies 
op het congres zinloos zou maken. 

Deze uiteenzetting is wat uitvoeriger ge-
worden dan andere jaren, omdat wel be-
dacht moet worden, dat een congres moei-
lijker voor te bereiden is, naarmate de 
organisatie groter wordt. Het H.B. heeft er 
altijd naar gestreefd het Verbond als ge-
heel de grootst mogelijke opening van 
zaken te geven. In dit opzicht is een demo-
cratische traditie gevormd, die de vergelij-
king met de gang van zaken in soortgelijke 
organisaties glansrijk kan doorstaan. Het is 
echter van belang dat alle leden zich  

daarop steeds weer bezinnen, nu het leden-
til de 10.000 gaat naderen. In dat geval 
kan het congres ten volle blijven beant-
woorden aan de bedoeling dat het zal zijn 
een ontmoetingspunt voor ernstig en ver-
antwoord overleg, en een stimulans voor 
het Verbondsleven. 	 J. v. P. 

VOORSTELLEN VAN HET 
HOOFDBESTUUR. 

I. Candidaten hoofdbestuur: 

Dagelijks Bestuur: 

Dr. J. P. van Praag, voorzitter 
Mr. H. B. J. Waslander, ondervoorzitter 
J. Bijleveld, Algemeen secretaris 
W. Coenders, Organisatie-secretaris 
W. C. Koppenberg, penningmeester 
H. Bonger, hoofdredacteur 

Leden: 

Dr. J. C. Brandt Corstius 
Mevrouw A. J. Groenman-Deinum 
Prof. Dr. T. T. ten Have 
Mevrouw D. Heroma-Meilink 
Joh. Jansen 
Mevrouw H. A. Polak-Schwarz 
H. Redeker 
E. Schabracq 
Ir. P. Schut 
G. Stellinga 
Mr. A. Stempels 
Prof. Dr. G. Stuiveling 
Mr. Dr. J. In 't Veld 
Prof. Dr. Libbe van der Wal 
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Toelichting: De nieuwe candidaten Mevr. 
Heroma-Meilink en Dr. Brandt Corstius hebben 
reeds eerder in het H.B. zitting gehad en zijn 
dus, naar wordt aangenomen, de leden bekend. 

II. Reglementswijzigingens 

Het Congres, enz. besluit het huishoudelijk 
reglement te wijzigen als volgt: 

Artikel 2: 
Het hoofdbestuur is samengesteld uit: een 

voorzitter, één of twee onder-voorzitters, één of 
twee secretarissen en een penningmeester. De 
voorzitter, de ondervoorzitters, de secretarissen 
en de penningmeester worden in functie door 
het congres gekozen. 

Artikel 3: 

Toevoegen: De verkiezing van het hoofdbe-
stuur geschiedt volgens een door het congres 
vast te stellen verkiezingsreglement. 

Artikel 4: 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 

leden, waaronder de voorzitter, de ondervoor-
zitters, de secretarissen en de penningmeester, 
terwijl het hoofdbestuur nog andere leden uit 
zijn midden kan aanwijzen. 

Artikel 5: 
Het hoofdbestuur wordt door de voorzitter 

als regel éénmaal in de twee maanden ter ver-
gadering bijeengeroepen. De voorzitter is ge- 
houden 	 

Artikel 10: 
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij 

verhindering of ontstentenis wordt hij vervan-
gen door een ondervoorzitter. 

Artikel 11: 
De secretaris brengt het jaarverslag uit. Hij 

is verantwoordelijk voor correspondentie en 
administratie. Indien er twee secretarissen zijn, 
stelt het hoofdbestuur een taakverdeling vast. 

Artikel 12: 

1. (Ongewijzigd handhaven). 

2. „na afloop van ieder kalenderkwartaal" te 

vervangen door: „na afloop van ieder ver-

verbondsjaar". 
(Overigens ongewijzigd handhaven). 

Artikel 15 bis: 

1. Er is binnen het Verbond een Humanistische 
Jongeren Gemeenschap, waartoe, voorzover 
zij zulks wensen, de leden kunnen behoren, 
die de leeftijd van een en dertig jaar nog 
niet hebben bereikt. 

2. Ten aanzien van de inwendige organisatie 
van het Verbond wordt de jongeren-ge-
meenschap beschouwd als een plaatselijke 
gemeenschap, behoudens het bepaalde in art. 
20 bis. 

3. Een lid van het bestuur der Jongeren Ge-
meenschap woont als waarnemer de ver-
gaderingen van het hoofdbestuur bij. 

Artikel 16: 
De gemeenschappen zijn verplicht: 

1. aan het dagelijks bestuur kennis te geven 
van veranderingen in haar bestuur; 

2. jaarlijks vóór 15 Januari aan het dagelijks 
bestuur een opgave te verstrekken van de 
namen en adressen van hen, die op 1 Januari 
daaraan voorafgaande als leden van de ge-
meenschap stonden ingeschreven, met ver- 

melding van het door ieder lid verschuldigde 
jaarlijks contributiebedrag; 

3. het dagelijks bestuur op de hoogte te hou-
den van alle veranderingen in de ledenlijst 
en van adresveranderingen van de leden der 
gemeenschap; 

4. aanwijzingen van het hoofdbestuur omtrent 
de organisatorische gang van zaken in de 
gemeenschap op te volgen; 

5. de aanstelling van personen in dienstver-
band, de benoeming van bezoldigde func-
tionarissen en van geestelijke raadslieden 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

6. besluiten tot aan- en verkoop en bezwaring 
van onroerende goederen alsook die tot het 
aangaan en verstrekken van een geldlening 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

7. jaarlijks vóór 1 Maart aan het dagelijks be-
stuur toe te zenden: 
a. een verslag over de werkzaamheden der 

gemeenschap in het afgelopen kalender-
jaar; 

b. de rekening en verantwoording over het 
beheer der gemeenschapsgelden gedu-
rende het afgelopen kalenderjaar; 

c. de begroting voor het lopende kalender-
jaar; 

8. bij opheffing alle gelden en archiefstukken 
af te dragen aan het hoofdbestuur. 

Toelichting: De leden 1, 2, 3, 7 en 8 bevat-
ten niet anders dan vanzelfsprekende organisato-
rische regelen. De leden 4, 5 en 6, waarvan al-
leen 6 nieuw is, scheppen een rechtsgrond om 
in te grijpen, indien ergens in het land een 
zodanig beheer gevoerd zou Worden, dat de 
belangen van het hele Verbond er mee gemoeid 
zouden zijn. Evenmin als onder de vroegere for-
mulering is het de bedoeling de gemeenschappen 
onnodig in hun beleid te beperken. De aandacht 
wordt er nog op gevestigd, dat het gewenst is, 
dat gemeenschappen, die grotere financiële pro-
jecten aangaan, trachten voordien de konink-
lijke goedkeuring te verkrijgen. 

Artikel 17: 

Te lezen: 	 krachtens art. 20 en 20 bis". 

Artikel 18: 

1. Toevoegen: ", waarin aangegeven wordt 
hoeveel stemmen door hen kunnen worden 
uitgebracht. Zij treden op zonder bindend 
mandaat. 

Toelichting: De democratische regel dat af-
gevaardigden zonder bindend mandaat optreden, 
opdat de discussie niet vruchteloos wordt, is 
thans uitdrukkelijk in lid 1 opgenomen. 

2. Het aantal afgevaardigden, dat door een 
gemeenschap kan worden afgevaardigd, 
wordt berekend naar het aantal leden, dat 
de gemeenschap volgens de in art. 16 onder 
2 bedoelde opgave op 1 Januari van het 
jaar, waarin het congres gehouden wordt, 
telt, verminderd met het aantal leden der 
Humanistische Jongeren Gemeenschap. 
Wanneer dit aantal minder dan 300 be-
draagt kunnen twee afgevaardigden worden 
gezonden; bedraagt het 300 of meer, doch 
minder dan 1.000, dan kunnen drie afge-
vaardigden 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 afgevaardigde 
meer gezonden worden. 

3. Het aantal stemmen, dat een gemeenschap 
ten congresse kan uitbrengen wordt eveneens 
berekend naar het aantal leden, bedoeld in 
het vorige lid en bedraagt voor iedere ge-
meenschap twee, vermeerderd met één voor 
elk honderdtal leden. 

4. Toevoegen: „ 	 vertegenwoordigen, als- 
mede de voorzitters en secretarissen van ge- 
westen en federaties 	 

Toelichting: Zowel ter kostenbesparing als 
om de massa-tendenties, die iedere grotere bij-
eenkomst bedreigen, zoveel mogelijk tegen te 
gaan, is het raadzaam het aantal afgevaardigden 
terug te brengen. De invloed, die iedere ge-
meenschap bij stemmingen kan uitoefenen, dient 
echter meer overeenkomstig het ledental te 
worden vastgesteld. 

Artikel 20: 
2. Tweemaal na „jaarlijkSe inkomen" toevoe-

gen: „na aftrek van belasting". 
3. Van de contributie der leden van een plaat-

selijke gemeenschap, wier bruto contributie-
inkomen f 300,— of minder bedraagt, wordt 
50 % afgedragen aan de centrale kas. 
Van de contributie der leden van een ge-
meenschap, wier bruto contributie-inkomen 
meer dan f 300,— bedraagt, wordt 60 1% af-
gedragen aan de centrale kas, met dien ver-
stande, dat het ter beschikking van de ge-
meenschap blijvende deel van de contributie 
tenminste f 150,— is. Bovendien draagt 
iedere gemeenschap 	I% van de contribu- 
tie harer leden aan de centrale kas af ten 
behoeve van de gewesten. 

4. Onder contributie der leden wordt verstaan 
het totale bedrag aan contributie als bedoeld 
in art. 16, lid 2, verminderd met de bijdra-
gen der leden van de jongerengemeenschap. 

Gew. Regl. Artikel 6 gewijzigd als volgt: 

De geldmiddelen van het gewest bestaan uit tenminste 	% 
van de jaarcontributie der 

leden van de tot het gewest behorende gemeen- 
schappen, benevens een jaarlijks door het 
hoofdbestuur vast te stellen aandeel uit de et  cen- 
trale kas tot een maximum voor alle gewesten 
gezamenlijk van 1% van de totale contri- butie der leden. 

Artikel 20 bis 

In afwijking van het bepaalde in art. 2
0  geldt voor de leden, aangesloten bij de jon-

geren gemeenschap, dat hun contributie 
wordt vastgesteld door de ledenvergadering 
der jongeren gemeenschap met een minimum van 	per jaar, 

2. Van de contributie der leden van de jonge- 
ren gemeenschap wordt jaarlijks f 0,50 per 
lid afgedragen, zowel aan de centrale kas 
als aan de plaatselijke gemeenschap, waar-
toe het betrokken lid behoort. 

Zojuist verschenen  de cursus 

»GEESTELIJKE VERZORGING" 

onder redactie van 
Dr. J. P. van Praag. 

Bestellingen op postgiro 304960 t.n.v. 
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Toelichting: De nieuwe candidaten Mevr. 
Heroma-Meilink en Dr. Brandt Corstius hebben 
reeds eerder in het H.B. zitting gehad en zijn 
dus, naar wordt aangenomen, de leden bekend. 

II. Reglementswijzigingens 

Het Congres, enz. besluit het huishoudelijk 
reglement te wijzigen als volgt: 

Artikel 2: 
Het hoofdbestuur is samengesteld uit: een 

voorzitter, één of twee onder-voorzitters, één of 
twee secretarissen en een penningmeester. De 
voorzitter, de ondervoorzitters, de secretarissen 
en de penningmeester worden in functie door 
het congres gekozen. 

Artikel 3: 

Toevoegen: De verkiezing van het hoofdbe-
stuur geschiedt volgens een door het congres 
vast te stellen verkiezingsreglement. 

Artikel 4: 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 

leden, waaronder de voorzitter, de ondervoor-
zitters, de secretarissen en de penningmeester, 
terwijl het hoofdbestuur nog andere leden uit 
zijn midden kan aanwijzen. 

Artikel 5: 
Het hoofdbestuur wordt door de voorzitter 

als regel éénmaal in de twee maanden ter ver-
gadering bijeengeroepen. De voorzitter is ge- 
houden 	 

Artikel 10: 
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij 

verhindering of ontstentenis wordt hij vervan-
gen door een ondervoorzitter. 

Artikel 11: 
De secretaris brengt het jaarverslag uit. Hij 

is verantwoordelijk voor correspondentie en 
administratie. Indien er twee secretarissen zijn, 
stelt het hoofdbestuur een taakverdeling vast. 

Artikel 12: 

1. (Ongewijzigd handhaven). 

2. „na afloop van ieder kalenderkwartaal" te 

vervangen door: „na afloop van ieder ver-

verbondsjaar". 
(Overigens ongewijzigd handhaven). 

Artikel 15 bis: 

1. Er is binnen het Verbond een Humanistische 
Jongeren Gemeenschap, waartoe, voorzover 
zij zulks wensen, de leden kunnen behoren, 
die de leeftijd van een en dertig jaar nog 
niet hebben bereikt. 

2. Ten aanzien van de inwendige organisatie 
van het Verbond wordt de jongeren-ge-
meenschap beschouwd als een plaatselijke 
gemeenschap, behoudens het bepaalde in art. 
20 bis. 

3. Een lid van het bestuur der Jongeren Ge-
meenschap woont als waarnemer de ver-
gaderingen van het hoofdbestuur bij. 

Artikel 16: 
De gemeenschappen zijn verplicht: 

1. aan het dagelijks bestuur kennis te geven 
van veranderingen in haar bestuur; 

2. jaarlijks vóór 15 Januari aan het dagelijks 
bestuur een opgave te verstrekken van de 
namen en adressen van hen, die op 1 Januari 
daaraan voorafgaande als leden van de ge-
meenschap stonden ingeschreven, met ver- 

melding van het door ieder lid verschuldigde 
jaarlijks contributiebedrag; 

3. het dagelijks bestuur op de hoogte te hou-
den van alle veranderingen in de ledenlijst 
en van adresveranderingen van de leden der 
gemeenschap; 

4. aanwijzingen van het hoofdbestuur omtrent 
de organisatorische gang van zaken in de 
gemeenschap op te volgen; 

5. de aanstelling van personen in dienstver-
band, de benoeming van bezoldigde func-
tionarissen en van geestelijke raadslieden 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

6. besluiten tot aan- en verkoop en bezwaring 
van onroerende goederen alsook die tot het 
aangaan en verstrekken van een geldlening 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

7. jaarlijks vóór 1 Maart aan het dagelijks be-
stuur toe te zenden: 
a. een verslag over de werkzaamheden der 

gemeenschap in het afgelopen kalender-
jaar; 

b. de rekening en verantwoording over het 
beheer der gemeenschapsgelden gedu-
rende het afgelopen kalenderjaar; 

c. de begroting voor het lopende kalender-
jaar; 

8. bij opheffing alle gelden en archiefstukken 
af te dragen aan het hoofdbestuur. 

Toelichting: De leden 1, 2, 3, 7 en 8 bevat-
ten niet anders dan vanzelfsprekende organisato-
rische regelen. De leden 4, 5 en 6, waarvan al-
leen 6 nieuw is, scheppen een rechtsgrond om 
in te grijpen, indien ergens in het land een 
zodanig beheer gevoerd zou Worden, dat de 
belangen van het hele Verbond er mee gemoeid 
zouden zijn. Evenmin als onder de vroegere for-
mulering is het de bedoeling de gemeenschappen 
onnodig in hun beleid te beperken. De aandacht 
wordt er nog op gevestigd, dat het gewenst is, 
dat gemeenschappen, die grotere financiële pro-
jecten aangaan, trachten voordien de konink-
lijke goedkeuring te verkrijgen. 

Artikel 17: 

Te lezen: 	 krachtens art. 20 en 20 bis". 

Artikel 18: 

1. Toevoegen: ", waarin aangegeven wordt 
hoeveel stemmen door hen kunnen worden 
uitgebracht. Zij treden op zonder bindend 
mandaat. 

Toelichting: De democratische regel dat af-
gevaardigden zonder bindend mandaat optreden, 
opdat de discussie niet vruchteloos wordt, is 
thans uitdrukkelijk in lid 1 opgenomen. 

2. Het aantal afgevaardigden, dat door een 
gemeenschap kan worden afgevaardigd, 
wordt berekend naar het aantal leden, dat 
de gemeenschap volgens de in art. 16 onder 
2 bedoelde opgave op 1 Januari van het 
jaar, waarin het congres gehouden wordt, 
telt, verminderd met het aantal leden der 
Humanistische Jongeren Gemeenschap. 
Wanneer dit aantal minder dan 300 be-
draagt kunnen twee afgevaardigden worden 
gezonden; bedraagt het 300 of meer, doch 
minder dan 1.000, dan kunnen drie afge-
vaardigden 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 afgevaardigde 
meer gezonden worden. 

3. Het aantal stemmen, dat een gemeenschap 
ten congresse kan uitbrengen wordt eveneens 
berekend naar het aantal leden, bedoeld in 
het vorige lid en bedraagt voor iedere ge-
meenschap twee, vermeerderd met één voor 
elk honderdtal leden. 

4. Toevoegen: „ 	 vertegenwoordigen, als- 
mede de voorzitters en secretarissen van ge- 
westen en federaties 	 

Toelichting: Zowel ter kostenbesparing als 
om de massa-tendenties, die iedere grotere bij-
eenkomst bedreigen, zoveel mogelijk tegen te 
gaan, is het raadzaam het aantal afgevaardigden 
terug te brengen. De invloed, die iedere ge-
meenschap bij stemmingen kan uitoefenen, dient 
echter meer overeenkomstig het ledental te 
worden vastgesteld. 

Artikel 20: 
2. Tweemaal na „jaarlijkSe inkomen" toevoe-

gen: „na aftrek van belasting". 
3. Van de contributie der leden van een plaat-

selijke gemeenschap, wier bruto contributie-
inkomen f 300,— of minder bedraagt, wordt 
50 % afgedragen aan de centrale kas. 
Van de contributie der leden van een ge-
meenschap, wier bruto contributie-inkomen 
meer dan f 300,— bedraagt, wordt 60 1% af-
gedragen aan de centrale kas, met dien ver-
stande, dat het ter beschikking van de ge-
meenschap blijvende deel van de contributie 
tenminste f 150,— is. Bovendien draagt 
iedere gemeenschap 	I% van de contribu- 
tie harer leden aan de centrale kas af ten 
behoeve van de gewesten. 

4. Onder contributie der leden wordt verstaan 
het totale bedrag aan contributie als bedoeld 
in art. 16, lid 2, verminderd met de bijdra-
gen der leden van de jongerengemeenschap. 

Gew. Regl. Artikel 6 gewijzigd als volgt: 

De geldmiddelen van het gewest bestaan uit tenminste 	% 
van de jaarcontributie der 

leden van de tot het gewest behorende gemeen- 
schappen, benevens een jaarlijks door het 
hoofdbestuur vast te stellen aandeel uit de et  cen- 
trale kas tot een maximum voor alle gewesten 
gezamenlijk van 1% van de totale contri- butie der leden. 

Artikel 20 bis 

In afwijking van het bepaalde in art. 2
0  geldt voor de leden, aangesloten bij de jon-

geren gemeenschap, dat hun contributie 
wordt vastgesteld door de ledenvergadering 
der jongeren gemeenschap met een minimum van 	per jaar, 

2. Van de contributie der leden van de jonge- 
ren gemeenschap wordt jaarlijks f 0,50 per 
lid afgedragen, zowel aan de centrale kas 
als aan de plaatselijke gemeenschap, waar-
toe het betrokken lid behoort. 

Zojuist verschenen  de cursus 
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onder redactie van 
Dr. J. P. van Praag. 
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1. 

Toelichting: De nieuwe candidaten Mevr. 
Heroma-Meilink en Dr. Brandt Corstius hebben 
reeds eerder in het H.B. zitting gehad en zijn 
dus, naar wordt aangenomen, de leden bekend. 

II. Reglementswijzigingent 

Het Congres, enz. besluit het huishoudelijk 
reglement te wijzigen als volgt: 

Artikel 2: 

Het hoofdbestuur is samengesteld uit: een 
voorzitter, één of twee onder-voorzitters, één of 
twee secretarissen en een penningmeester. De 
voorzitter, de ondervoorzitters, de secretarissen 
en de penningmeester worden in functie door 
het congres gekozen. 

Artikel 3: 

Toevoegen: De verkiezing van het hoofdbe-
stuur geschiedt volgens een door het congres 
vast te stellen verkiezingsreglement. 

Artikel 4: 
Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste 5 

leden, waaronder de voorzitter, de ondervoor-
zitters, de secretarissen en de penningmeester, 
terwijl het hoofdbestuur nog andere leden uit 
zijn midden kan aanwijzen. 

Artikel 5: 

Het hoofdbestuur wordt door de voorzitter 
als regel eenmaal in de twee maanden ter ver-
gadering bijeengeroepen. De voorzitter is ge- 
houden 	 

Artikel 10: 
De voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij 

verhindering of ontstentenis wordt hij vervan-
gen door een ondervoorzitter. 

Artikel 11: 
De secretaris brengt het jaarverslag uit. Hij 

is verantwoordelijk voor correspondentie en 
administratie. Indien er twee secretarissen zijn, 
stelt het hoofdbestuur een taakverdeling vast. 

Artikel 12: 

1. (Ongewijzigd handhaven). 

2. „na afloop van ieder kalenderkwartaal" te 

vervangen door: „na afloop van ieder ver-

verbondsjaar". 
(Overigens ongewijzigd handhaven). 

Artikel 15 bis: 

1. Er is binnen het Verbond een Humanistische 
Jongeren Gemeenschap, waartoe, voorzover 
zij zulks wensen, de leden kunnen behoren, 
die de leeftijd van een en dertig jaar nog 
niet hebben bereikt. 

2. Ten aanzien van de inwendige organisatie 
van het Verbond wordt de jongeren-ge-
meenschap beschouwd als een plaatselijke 
gemeenschap, behoudens het bepaalde in art. 
20 bis. 

3. Een lid van het bestuur der Jongeren Ge-
meenschap woont als waarnemer de ver-
gaderingen van het hoofdbestuur bij. 

Artikel 16: 
De gemeenschappen zijn verplicht: 

1. aan het dagelijks bestuur kennis te geven 
van veranderingen in haar bestuur; 

2. jaarlijks vóór 15 Januari aan het dagelijks 
bestuur een opgave te verstrekken van de 
namen en adressen van hen, die op 1 Januari 
daaraan voorafgaande als leden van de ge-
meenschap stonden ingeschreven, met ver- 

melding van het door ieder lid verschuldigde 
jaarlijks contributiebedrag; 

3. het dagelijks bestuur op de hoogte te hou-
den van alle veranderingen in de ledenlijst 
en van adresveranderingen van de leden der 
gemeenschap; 

4. aanwijzingen van het hoofdbestuur omtrent 
de organisatorische gang van zaken in de 
gemeenschap op te volgen; 

5• de aanstelling van personen in dienstver-
band, de benoeming van bezoldigde func-
tionarissen en van geestelijke raadslieden 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

6• besluiten tot aan- en verkoop en bezwaring 
van onroerende goederen alsook die tot het 
aangaan en verstrekken van een geldlening 
aan de goedkeuring van het hoofdbestuur te 
onderwerpen; 

7. jaarlijks vóór 
stuur toe te zenden: 

een verslag over de 
gemeenschap in het 
jaar; 

 

b. de rekening en verantwoording over het 
beheer der gemeenschapsgelden gedu-
rende het afgelopen kalenderjaar; 

c. de begroting voor het lopende kalender-
jaar; 

8. bij opheffing alle gelden en archiefstukken 
af te dragen aan het hoofdbestuur. 

Toelichting: De leden 1, 2, 3, 7 en 8 bevat-
ten niet anders dan vanzelfsprekende organisato-
rische regelen. De leden 4, 5 en 6, waarvan al-
leen 6 nieuw is, scheppen een rechtsgrond om 
in te grijpen, indien ergens in het land een 
zodanig beheer gevoerd zou *orden, dat de 
belangen van het hele Verbond er mee gemoeid 
zouden zijn. Evenmin als onder de vroegere for-
mulering is het de bedoeling de gemeenschappen 
onnodig in hun beleid te beperken. De aandacht 
wordt er nog op gevestigd, dat het gewenst is, 
dat gemeenschappen, die grotere financiële pro-
jecten aangaan, trachten voordien de konink-
lijke goedkeuring te verkrijgen. 

Artikel 17: 

Te lezen: 	 krachtens art. 20 en 20 bis". 

Artikel 18: 

Toevoegen: ", waarin aangegeven wordt 
hoeveel stemmen door hen kunnen worden 
uitgebracht. Zij treden op zonder bindend 
mandaat. 

Toelichting: De democratische regel dat af-
gevaardigden zonder bindend mandaat optreden, 
opdat de discussie niet vruchteloos wordt, is 
thans uitdrukkelijk in lid 1 opgenomen. 

2. Het aantal afgevaardigden, dat door een 
gemeenschap kan worden  afgevaardigd, 
wordt berekend naar het aantal leden, dat 
de gemeenschap volgens de in art. 16 onder 
2 bedoelde opgave op 1 Januari van het 
jaar, waarin het congres gehouden wordt, 
telt, verminderd met het aantal leden der 
Humanistische Jongeren Gemeenschap. 
Wanneer dit aantal minder dan 300 be-
draagt kunnen twee afgevaardigden worden 
gezonden; bedraagt het 300 of meer, doch 
minder dan 1.000, dan kunnen drie afge-
vaardigden 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 afgevaardigde 
meer gezonden worden. 

3. Het aantal stemmen, dat een gemeenschap 
ten congresse kan uitbrengen wordt eveneens 
berekend naar het aantal leden, bedoeld in 
het vorige lid en bedraagt voor iedere ge-
meenschap twee, vermeerderd met één voor 
elk honderdtal leden. 

4. Toevoegen: „ 	 vertegenwoordigen, als-
mede de voorzitters en secretarissen van ge- 
westen en federaties 	 

Toelichting: Zowel ter kostenbesparing als 
om de massa-tendenties, die iedere grotere bij-
eenkomst bedreigen, zoveel mogelijk tegen te 
gaan, is het raadzaam het aantal afgevaardigden 
terug te brengen. De invloed, die iedere ge-
meenschap bij stemmingen kan uitoefenen, dient 
echter meer overeenkomstig het ledental te 
worden vastgesteld. 

Artikel 20: 
2. Tweemaal na „jaarlijkáe inkomen" toevoe-

gen: „na aftrek van belasting". 
3. Van de contributie der leden van een plaat-

selijke gemeenschap, wier bruto contributie-
inkomen f 300,-- of minder bedraagt, wordt 
50 % afgedragen aan de centrale kas. 
Van de contributie der leden van een ge-
meenschap, wier bruto contributie-inkomen 
meer dan f 300,— bedraagt, wordt 60'% af-
gedragen aan de centrale kas, met dien ver-
stande, dat het ter beschikking van de ge-
meenschap blijvende deel van de contributie 
tenminste f 150,— is. Bovendien draagt 
iedere gemeenschap 	% van de contribu- 
tie harer leden aan de centrale kas af ten 
behoeve van de gewesten. 

4. Onder contributie der leden wordt verstaan 
het totale bedrag aan contributie als bedoeld 
in art. 16, lid 2, verminderd met de bijdra-
gen der leden van de jongerengemeenschap. 

Gew. Regl. Artikel 6 gewijzigd als volgt: 

De geldmiddelen van het gewest bestaan uit tenminste 	
'% van de jaarcontributie der 

leden van de tot het gewest behorende gemeen-
schappen, benevens een jaarlijks door het 
hoofdbestuur vast te stellen aandeel uit de cen-
trale kas tot een maximum voor alle gewesten 
gezamenlijk van 	

'% van de totale contri-butie der leden. 

Artikel 20 bis 

In afwijking van het bepaalde in art. 2
0  geldt voor de leden, aangesloten bij de jon-

geren, gemeenschap, dat hun contributie 
wordt vastgesteld door de ledenvergadering 
der jongeren gemeenschap met een minimum 
van f 5,— per jaar, 

2. Van de contributie der leden van de jonge- 
ren gemeenschap wordt jaarlijks f 

0,50  per 
lid afgedragen, zowel aan de centrale kas 
als aan de plaatselijke gemeenschap, waar-
toe het betrokken lid behoort. 

Zojuist verschenen de cursus 

»GEESTELIJKE VERZORGING" 

onder redactie van 
Dr. J. P. van Praag. 

Bestellingen op postgiro 
304960 t.n.v. Humanistisch Verbond, 

Bleyenburgstr. 1, Utrecht of bij de plaatselijke gemeen-schappen. Prijs f 2,50. 

1 Maart aan het dagelijks be- 

a. werkzaamheden der 
afgelopen kalender- 
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BEGROTING 1954 
Ontvangsten 

Begroting 
1953 

f 55.080,— 
„ 2.400,— 
„ 150,— 
„ 700,— 

„ 6.400,— 
„ 500,- 

750,— 
Ir 	250,- 

600,— 

#1 

PP 

Or 

„ 25.000,— 
„ 2.100,- 

570,— 
P. in- 

„ 17.600,- 

I Contributies 

a. 8.750 leden á gemiddeld 	f 7,10 	. f 62.000,— 

b. 440 alg. leden á gemid. „ 6,80 	,, 3.000,— 

c. afdracht H.J.G. 340 x f 0,50  	170,— , 

II Surplus op verkoop broch. en kalender 

III Periodieken 
1. Woord van de Week 

a. 1700 abonné's à f 4,— p  j  

b. losse verkoop 	 . 	400,- 

2. „Mens en Wereld" (14-daags blad) 

a. abonnementen leden 2000 á ƒ 3,— . „ 6.000,— 

b. abonn. 	niet-leden 300 á f 5,— . „ 1.500,— 
	 ,, 250,— c. verkoop losse nrs.  
 „ 1.500,— d. advertenties 

3. Rekenschap (3 mndl. blad) 

c. advertenties 	  
b. verkoop losse nrs. 
a. abonnementen 500 á f 6,— 	• . ,, 3.000,— 

p.m. 
p.m. 

IV Geestelijke verzorging 
1. Arbeiders-kampen 

a. subsidie en kostenvergoeding 

b. diverse bijdragen 	 

2. Centraal Geestelijk Werk 
Uit reserve en bijdragen 	 

Huren 12 x f 42,50 	 

1954 

f 65.170,- 
1.500,- 

11 

	7.200,— 

,, 	9.250,— 

„ 31.500,— 

, 11.710,— 
,. 	510,— 

p.m. 
„ 11.611,- 

, 6  800,— 

V 
VI 

VII 

Onvoorzien 

Tekort 	 

„ 29.650,— 
,, 1.850,— 

141.451,— 
112.100,— 

Uitgaven 

VIII Aandeel Gemeenschappen 
Gemiddeld 41 % per gemeenschap (41 cio v. f 62.000,—) 

Beschikbaar voor Gewestelijk werk 
Incl. de kosten van Topkaderconferenties 

a. 
% van 62.000, 

b. 5 % van 3.000, 

IX 

1954 

1  550,— 
,, 150,— 

TOELICHTING OP DE BEGROTING 1954. 

I. Als gebruikelijk is het aantal leden aange-
nomen naar de toestand op 1 December 1953. 

III. en X. Het nieuwe plan voor de perio-
dieken waarvan de gemeenschappen per cir-
culaire op de hoogte gesteld zijn en waarvan 
de voorgeschiedenis U bekend is, is in de 
begroting opgenomen. Het saldo uitgaven is 
voor 1954 f 2.310,— tegen f 4.827,— volgens 
de begroting 1953. Weliswaar zal uit de Re-
kening en Verantwoording over 1953 blijken 
dat het saldo uitgaven in 1953 belangrijk klei-
ner is geweest dan begroot werd, maar indien 
de verwachtingen ten aanzien van de aantal-
len abonnné's worden bewaarheid, blijven, 
zelfs bij gelijke lasten voor 1954. de voor-
delen van grotere publiciteitsmogelijkheden, 
differentiatie en een gezonder financiele basis. 

IV, 1 en XXI, 2 Het nadelig verschil tussen 
inkomsten en uitgaven t.b.v. de geestelijke 
verzorging in de Arbeiders-kampen is belang-
rijk groter dan de taxatie voldens de begro-
ting 1953. De inkomsten zijn, voor zover sub-
sidie ontvangen wordt, in overeenstemming 
met de in de Rijksbegroting opgenomen be-
dragen. Het eventuele nadelige effect van de 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen motie dient, op het moment dat 
deze toelichting geschreven wordt, nog te 
worden afgewacht. De overige inkomsten 
moeten helaas lager geraamd worden dan 
voor 1953. 

De uitgaven zijn daarentegen veel hoger 
geraamd dan het vorige jaar in verband met 
de uitbreiding onzer werkzaamheden. In deze 
uitgaven is begrepen een bedrag van 
f 2.000,— voor het uitgeven waarvan het 
H.B. weliswaar reeds thans Uw toestemming 
vraagt, doch waarover niet beschikt zal wor-
den, indien de resultaten van de door het 
Centr. Bur. te voeren financiele actie bij de 
verwachtingen achter blijven. 
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XII 
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XVI 
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I. „Woord van de Week" 	  

2. 
„Mens en Wereld" (14 daags) 

3. „In en om het H.V." 	  
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Accountant 	  

Reiskosten etc. 2.300,— 
a. Bureau 	• • • .......... 

b. H.B., D.B. 
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..... 
Propaganda . . .. 

Congres 1954 
Internationale Linie 	  200,— 

300, a. lidmaatschap 	 • 

b. 
reserve voor Intern Congres 	 •  

Contributies en Bijdragen 	  

. 	• 	• 

a. idem 	. • 

IV, 2 en XXI, 3 De aanstelling van een Cen-
traal Geestelijk Raadsman was mogelijk dank 
zij een voor dat doel in 1953 bijeengebracht 

f 25.420,— 	fonds dat als reserve in de Balans per 
31/12/'53 wordt aangenomen. Aanvulling en 
versterking van dit fonds zal in 1954 de aan-
dacht van het Centr. Bur. hebben. 

1.700,— VII. Het tekort voor 1954 wordt begroot op 
11.611,—. Hierin is begrepen het bedrag 

van f 2.000,— hierboven genoemd onder 
XXI, 2. Aangezien, bij aanneming van het 
desbetreffende H.B.-voorstel, de afdracht door 
de gemeenschappen wordt gesteld op gemid-
deld 59%, zal voor dekking van dit tekort, 
buitengewone omstandigheden voorbehouden, 
geen beroep op de gemeenschappen worden 
gedaan. Het H.B. verwacht dat de financiele 
actie van het Centr. Bur. in de dekking van 
het tekort zal kunnen voorzien. 

VIII. Rekening is gehouden met aanneming 
van het H.B.-voorstel betreffende verhoging 
van de afdracht door de gemeenschappen. 

XX. De onder dit hoofd opgenomen onver-
plichte bijdragen zullen, zoals gebruikelijk, 
slechts worden uitgekeerd als omtrent de dek-
king van het begrotingtekort enige zekerheid 
bestaat. In vergelijking met de begroting 1953 
is de post verhoogd met het oog op een 
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c. afdracht H.J.G. 340 x f 0,50  	170,— , 
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 „ 1.500,— d. advertenties 

3. Rekenschap (3 mndl. blad) 

c. advertenties 	  
b. verkoop losse nrs. 
a. abonnementen 500 á f 6,— 	• . ,, 3.000,— 

p.m. 
p.m. 

IV Geestelijke verzorging 
1. Arbeiders-kampen 

a. subsidie en kostenvergoeding 

b. diverse bijdragen 	 

2. Centraal Geestelijk Werk 
Uit reserve en bijdragen 	 

Huren 12 x f 42,50 	 

1954 
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VI 

VII 
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VIII Aandeel Gemeenschappen 
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Incl. de kosten van Topkaderconferenties 

a. 
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IX 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 1954. 

I. Als gebruikelijk is het aantal leden aange-
nomen naar de toestand op 1 December 1953. 

III. en X. Het nieuwe plan voor de perio-
dieken waarvan de gemeenschappen per cir-
culaire op de hoogte gesteld zijn en waarvan 
de voorgeschiedenis U bekend is, is in de 
begroting opgenomen. Het saldo uitgaven is 
voor 1954 f 2.310,— tegen f 4.827,— volgens 
de begroting 1953. Weliswaar zal uit de Re-
kening en Verantwoording over 1953 blijken 
dat het saldo uitgaven in 1953 belangrijk klei-
ner is geweest dan begroot werd, maar indien 
de verwachtingen ten aanzien van de aantal-
len abonnné's worden bewaarheid, blijven, 
zelfs bij gelijke lasten voor 1954. de voor-
delen van grotere publiciteitsmogelijkheden, 
differentiatie en een gezonder financiele basis. 

IV, 1 en XXI, 2 Het nadelig verschil tussen 
inkomsten en uitgaven t.b.v. de geestelijke 
verzorging in de Arbeiders-kampen is belang-
rijk groter dan de taxatie voldens de begro-
ting 1953. De inkomsten zijn, voor zover sub-
sidie ontvangen wordt, in overeenstemming 
met de in de Rijksbegroting opgenomen be-
dragen. Het eventuele nadelige effect van de 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen motie dient, op het moment dat 
deze toelichting geschreven wordt, nog te 
worden afgewacht. De overige inkomsten 
moeten helaas lager geraamd worden dan 
voor 1953. 

De uitgaven zijn daarentegen veel hoger 
geraamd dan het vorige jaar in verband met 
de uitbreiding onzer werkzaamheden. In deze 
uitgaven is begrepen een bedrag van 
f 2.000,— voor het uitgeven waarvan het 
H.B. weliswaar reeds thans Uw toestemming 
vraagt, doch waarover niet beschikt zal wor-
den, indien de resultaten van de door het 
Centr. Bur. te voeren financiele actie bij de 
verwachtingen achter blijven. 
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2. 
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IV, 2 en XXI, 3 De aanstelling van een Cen-
traal Geestelijk Raadsman was mogelijk dank 
zij een voor dat doel in 1953 bijeengebracht 

f 25.420,— 	fonds dat als reserve in de Balans per 
31/12/'53 wordt aangenomen. Aanvulling en 
versterking van dit fonds zal in 1954 de aan-
dacht van het Centr. Bur. hebben. 

1.700,— VII. Het tekort voor 1954 wordt begroot op 
11.611,—. Hierin is begrepen het bedrag 

van f 2.000,— hierboven genoemd onder 
XXI, 2. Aangezien, bij aanneming van het 
desbetreffende H.B.-voorstel, de afdracht door 
de gemeenschappen wordt gesteld op gemid-
deld 59%, zal voor dekking van dit tekort, 
buitengewone omstandigheden voorbehouden, 
geen beroep op de gemeenschappen worden 
gedaan. Het H.B. verwacht dat de financiele 
actie van het Centr. Bur. in de dekking van 
het tekort zal kunnen voorzien. 

VIII. Rekening is gehouden met aanneming 
van het H.B.-voorstel betreffende verhoging 
van de afdracht door de gemeenschappen. 

XX. De onder dit hoofd opgenomen onver-
plichte bijdragen zullen, zoals gebruikelijk, 
slechts worden uitgekeerd als omtrent de dek-
king van het begrotingtekort enige zekerheid 
bestaat. In vergelijking met de begroting 1953 
is de post verhoogd met het oog op een 
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 1954. 

I. 	Als gebruikelijk is het aantal leden aange- 
nomen naar de toestand op 1 December 1953. 

III. en X. 	Het nieuwe plan voor de perio- 
dieken waarvan de gemeenschappen per cir-
culaire op de hoogte gesteld zijn en waarvan 
de voorgeschiedenis U bekend is, is in de 
begroting opgenomen. Het saldo uitgaven is 
voor 1954 f 2.310,— tegen f 4.827,— volgens 
de begroting 1953. Weliswaar zal uit de Re-
kening en Verantwoording over 1953 blijken 
dat het saldo uitgaven in 1953 belangrijk klei-
ner is geweest dan begroot werd, maar indien 
de verwachtingen ten aanzien van de aantal-
len abonnné's worden bewaarheid, blijven, 
zelfs bij gelijke lasten voor 1954. de voor-
delen van grotere publiciteitsmogelijkheden, 
differentiatie en een gezonder financiele basis. 

IV, 1 en XXI, 2 Het nadelig verschil tussen 
inkomsten en uitgaven t.b.v. de geestelijke 
verzorging in de Arbeiders-kampen is belang-
rijk groter dan de taxatie volgens de begro-
ting 1953. De inkomsten zijn, voor zover sub-
sidie ontvangen wordt, in overeenstemming 
met de in de Rijksbegroting opgenomen be-
dragen. Het eventuele nadelige effect van de 
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen motie dient, op het moment dat 
deze toelichting geschreven wordt, nog te 
worden afgewacht. De overige inkomsten 
moeten helaas lager geraamd worden dan 
voor 1953. 

De uitgaven zijn daarentegen veel hoger 
geraamd dan het vorige jaar in verband met 
de uitbreiding onzer werkzaamheden. In deze 
uitgaven is begrepen een bedrag van 
f 2.000,— voor het uitgeven waarvan het 
H.B. weliswaar reeds thans Uw toestemming 
vraagt, doch waarover niet beschikt zal wor-
den, indien de resultaten van de door het 
Centr. Bur. te voeren financiele actie bij de 
verwachtingen achter blijven. 

IV, 2 en XXI, 3 De aanstelling van een Cen-
traal Geestelijk Raadsman was mogelijk dank 
zij een voor dat doel in 1953 bijeengebracht 
fonds dat als reserve in de Balans per 
31/12/'53 wordt aangenomen. Aanvulling en 
versterking van dit fonds zal in 1954 de aan-
dacht van het Centr. Bur. hebben. 

VII. Het tekort voor 1954 wordt begroot op 
f 11.611,—. Hierin is begrepen het bedrag 
van f 2.000,— hierboven genoemd onder 
XXI, 2. Aangezien, bij aanneming van het 
desbetreffende H.B.-voorstel, de afdracht door 
de gemeenschappen wordt gesteld op gemid-
deld 59'%, zal voor dekking van dit tekort, 
buitengewone omstandigheden voorbehouden, 
geen beroep op de gemeenschappen worden 
gedaan. Het H.B. verwacht dat de financiele 
actie van het Centr. Bur. in de dekking van 
het tekort zal kunnen voorzien. 

VIII. Rekening is gehouden met aanneming 
van het H.B.-voorstel betreffende verhoging 
van de afdracht door de gemeenschappen. 

XX. De onder dit hoofd opgenomen onver-
plichte bijdragen zullen, zoals gebruikelijk, 
slechts worden uitgekeerd als omtrent de dek-
king van het begrotingtekort enige zekerheid 
bestaat. In vergelijking met de begroting 1953 
is de post verhoogd met het oog op een 
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Geestelijke Verzorging 

„ 
1954 

89.327,— 

„ 	2.000.— 
„ 27.158,— 

1. Commissie praktisch Humanisme . 
2. Arbeiders-kampen 	  
3. Centraal Geestelijk werk 	  

„ 
„ 
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1.700,— 
35.434,— 
11.910,— 

a. 	uitbreiding werkzaamheden 	. Pan- 

XXII Buitenwerk 	  p.m. 

p. m. XXIII Bibliotheek p.m. 

IP 	240,— XXIV Interest et 65,- 

09 	350,— XXV Onderhoud huis 565,- 

1.600,— XXVI Afschrijvingen 	  1.850,- 

564,— XXVII Diversen 	  600,— 

p. m. XXVIII Onvoorzien 	  p.m. 

f 112.1 CG.- f 141.451,— 

IV. Begroting Conferentie- en Vacantieoord „DE ARK" 
Inkomsten: Uitgaven: 
10.000 logeerdagen à f 4,20 = 
Winst op consumpties en 

42.000,— Afschrijving: overnamesom, inven- 
taris, verbouwingskosten 	. 	. 	• 1 8.000,— 

winkel   „ 1.000,— Verschil 	tussen 	uitkering 	Hr. 	A. 

Basis: Verhoeks en afname lijfrentever- 
Schoolweken en conferenties plichting Hr. A. Verhoeks „ 3.000,— 

2300 logeerdagen Onderhoud gebouwen enz. „ 1.500,— 

Kampen Vaste lasten 	  , 500.— 

Verbond 	2000 Salarissen en soc. lasten 	 , 10.450,— 

Individueel 
verblijf 	4500 	et 

Voeding staf 	  
Verwarming, verlichting en telefoon 

, 
„ 

1.050,— 
2.000,— 

Militairen 	1200 	te 	te Assurantie 	  
Kantoorbehoeften, 	propaganda, 

schoonmaakartikelen 	  

, 

, 

200,— 

1.500,— 10.000 	„ 	et 

Renteleningen en hypotheek 	. 	. „ 1.323,- 

Accountant 	  350,- 

Diverse kosten 	  527,- 

Voeding gasten 	  11.000,— 
Omzetbelasting  	, 1.600,— 

f 43.000,— 
	 f 43.000,— 

VERSLAG VAN DE DERDE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE HUMANISTI- 

SCHE JONGEREN GEMEENSCHAP 
(H.J.G.) 

Op 12 en 13 December j.l. heeft in het 
„Meenthuis-  te Blaricum de derde Algemene 
Vergadering van de Humanistische Jongeren 
Gemeenschap plaats gevonden. 

Het aftredende hoofdbestuur, dat zich niet 
meer verkiesbaar stelde, werd grote dank ge-
bracht voor het vele — vooral organisatorische 
— werk dat het verzet had. 

Tijdens de vergadering bleek dat er in het 
hoofdbestuur zelve tegen diverse punten van het 
gevoerde beleid een sterke oppositie bestond. 
De Algemene Vergadering schaarde zich achter 
aezé oppositie en keurde het beleid op verschil-
lende punten af. 

Zo werd een motie-Haarlem aangenomen, 
waarin het werd betreurd, dat in H.J.G.-verband 
is deelgenomen aan de Europese Jeugddag op 
10 October j.l., met de stem van één afgevaar-
digde tegen. Bij de kwestie van de geschillen 
tussen het hoofdbestuur en de redactie van de 
Libertijn, het maandblad van de H.J.G., trok 
het hoofdbestuur, daartoe aangezet door de ver-
gadering, een rondschrijven in dat in September 
j.l. aan alle leden van de H.J.G. was toege-
stuurd, en waarin het zijn bezwaren tegen de 
redactie van de Libertijn had uiteengezet. Hier-
door verviel tevens het aanvullend jaarverslag  

van de redactie-secretaris dat voornamelijk 
tegen dit rondschrijven gericht was. Besloten 
werd dat de redactie-secretaris voortaan zitting 
zal hebben in het hoofdbestuur. 

Verder werd besloten in het vervolg geen 
winst op kampen en weekends te maken. De 
hierdoor te derven inkomsten zullen worden 
opgevangen door een contributieverhoging van 
5 cnt. per maand. 

Meerdere punten (o.a. de resoluties over een 
te ontwerpen beginselprogram; verschillende 
richtlijnen voor het hoofdbestuurs-beleid) kon-
den niet afgehandeld worden. Het nieuwe 
hoofdbestuur werd opgedragen deze punten af 
te wikkelen door een referendum en in te stel-
len commissies. 

Het was een verheugend verschijnsel, dat on-
danks de vrij scherpe principiële tegenstellingen, 
de Algemene Vergadering gekenmerkt werd 
door een prettige en vriendschappelijke sfeer. 

Het hoofdbestuur werd als volgt samenge-
steld: 

Ie vz. Ron de la Rie, 
2e vz. Cees D. Steyne, 

le secr. Rudolf de Jong, 
2e secr. Mettha de Nachtegaal, 

le penn. Kees Luyendijk, 
2e penn. Aant Ferwerda, 
red. secr. Hans Mozes.  

gelijking met vorig jaar, een hogere bijdrage 
aan de Stichting Humanistisch Centrum Mens 
en Wereld. 
Met opname van de P.M. posten onder de 
Hoofdstukken VI, XI, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXVIII, wil het Hoofdbestuur, 
evenals bij de begroting 1953 te kennen 
geven, dat er nog onvervulde desiderata zijn 
voor de vervulling waarvan het, indien de 
middelen zulks zouden mogelijk maken, op 
deze wijze machtiging zou wensen te krijgen. 

Samenwerking 
Enkele jaren geleden was de situatie in Gro-

ningen nog zodanig, dat de organen, die het 
woord humanisme in hun naam dragen, elkaar 
ternauwernood kenden, met elkaars belangen 
weinig rekening hielden, soms zelfs een zekere 
vijandigheid tegenover elkaar toonden. Een 
hoogst malle vertoning, waaraan zo spoedig 
mogelijk een einde diende te komen, al was 
het niet moeilijk enkele aannemelijke verklarin-
gen voor dit verschijnsel naar voren te brengen. 

Een radicale wijziging heeft zich intussen vol-
trokken. Sedert anderhalf jaar komen de bestu-
ren van de verschillende humanistische organi-
saties (Humanistisch Verbond, Humanitas, 
Humanistische Jongeren Gemeenschap Huma-
nistische Jeugd Beweging, Studenten Ver-
eniging op Humanistische Grondslag, Humanis-
tische Werkgemeenschap in de P. v. d. A. en 
een vertegenwoordiger van het Humanistisch 
Thuisfront) eenmaal per kwartaal bij elkaar. 
Besproken worden allerlei organisatorische 
kwesties (agenda-bureau), doch langzamerhand 
komt er meer uit. Zo is besloten tot het geza-
menlijk organiseren van een kunstochtend in het 
vroege voorjaar van 1954, en tot het uitgeven 
van een contact-orgaan voor de leden van de 
bij de contact-commissie aangesloten organisa-
ties. 

Het eerste nummer is in October 1953 van de 
pers gekomen, het tweede verschijnt deze 
maand. Het blaadje bedruipt zichzelf. Door 
advertenties is de uitgave van de eerste jaar-
gang zelfs al verzekerd. 

Afgezien van de betekenis, die is gelegen in 
een steeds verder om zich heen grijpende pro-
paganda-naar-buiten voor de humanistische 
beginselen en werkzaamheden moet dit contact-
orgaan vooral worden gezien als een waarde-
volle bijdrage tot de versteviging van het 
wederzijds begrip in een voortdurend groter 
wordende humanistische familie. 
Groningen, Nov. 1953. 	 P. A. Pols. 

c-4rk 
Tarieven voor volledig pension 

Voor volwassenen 
f 35,— per week; f 5,50 per dag 

Voor kinderen beneden 11 jaar: 
f 25.— per week; f 4,— per dag 

Voor kinderen beneden 5 jaar: 
f 20,— per week; f 3,25 per dag 

Voor groepen speciale condities. 

Bespreking van verblijf kan geschieden 
Belvedèreweg 14, Nunspeet, 

telefoon K 3412-2404. 
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VERSLAG VAN DE DERDE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE HUMANISTI- 

SCHE JONGEREN GEMEENSCHAP 
(H.J.G.) 

Op 12 en 13 December j.l. heeft in het 
„Meenthuis-  te Blaricum de derde Algemene 
Vergadering van de Humanistische Jongeren 
Gemeenschap plaats gevonden. 
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