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A ls u deze krant in de bus krijgt, is 
het precies twee jaar geleden dat 

AIO
we het 10-jarig bestaan van het Humanis-
tisch Verbond vierden. Leuk, zult u zeg-
gen, dan bestaat het Verbond nu dus 
twaalf jaar en dat is helemaal geen bij-
zondere prestatie. Daar zijn we het niet 
mee eens, want wie iets meer weet ,Van 
de gang van zaken en zich ook verant-
woordelijk er voor voelt, beseft dat ook 
in die twee laatste jaren het werk zich 
voortdurend heeft uitgebreid, en de be-
langstelling voor het humanisme nog 
steeds toeneemt. 

Wanneer u in ditzelfde nummer van 
„In en Om" kennis neemt van het ver-
korte jaarverslag over 1957, zult u daar-
in een aantal dingen ontdekken, die met 
elkaar in tegenspraak schijnen te zijn. 
Voor het eerst in de twaalf jaar van het 
bestaan van het Verbond is ons ledental 
niet gegroeid, maar achteruitgegaan. Toch 
wordt er in het verslag herhaaldelijk op 
gewezen, dat de positie van het moderne 

110  humanisme versterkt is, dat in allerlei 
kringen de belangstelling toeneemt en dat 
het werk en het terrein van bemoeienissen 
weer groter is geworden. 

Waaruit valt dan die daling van het 
aantal leden te verklaren? Voor een deel 
uit de noodzakelijk geachte contributie-
verhoging, die een aantal mensen er toe 
heeft gebracht hun lidmaatschap op te 
zeggen. Dat is natuurlijk jammer, het 
meest voor hen zelf en het is verheugend, 
dat blijkbaar in verschillende gemeen-
schappen door enige inspanning het lukt 
een aantal van deze voormalige leden 
weer terug te . krijgen. Voor een ander 
deel is de minder sterke aanwas van 
nieuwe leden (er werden er toch nog al-
tijd 633 ingeschreven) het gevolg van het 
feit, dat aan de propaganda en het huis-
bezoek in 1957 minder werd gedaan dan 
in vorige jaren. 

Dat is verklaarbaar, vooral na de in-
spanning, die een aantal van onze wer- 

kers zich in het jubileumjaar heeft ge-
troost. 

Voorzitter van Praag heeft er echter in 
het nummer van november terecht op ge-
wezen, dat het een .onmogelijkheid is 
voort te gaan met de uitbreiding van onze 
arbeid als we daarbij niet in toenemende 
mate de steun krijgen van het buitenker-
kelijke deel van Nederland. We kunnen 
onze positie alleen handhaven, als we 
doorgaan met de uitbouw van onze orga-
nisatie en er voortdurend op uit zijn om 
met alle ten dienste staande middelen ons 
ledental uit te breiden.. 

Om nog even in de historie terug te 
duiken, herinnert u zich nog de actie 
tijdens ons jubileum? Gedurende enige 
maanden zijn in alle gemeenschappen een 
aantal van onze leden op pad geweest, 
om door middel van huisbezoek het doel: 
tien procent meer leden, te bereiken. En 
ze zijn daarin geslaagd! Niet 10%, maar 
12% is het resultaat geweest van de in-
spanning en het enthousiasme en met trots 
kon toen een jubileumcadeau worden aan-
geboden, dat uit 1218 nieuwe leden en 
een bedrag van ruim.f 45.000,— bestond. 

Ook nu weer is men op allerlei plaat-
sen met succes bezig het verlies goed te 
maken en er voor te zorgen, dat we op 
het congres zullen kunnen zeggen: het 
heeft moeite gekost, maar het was het 
waard, want de oogst is binnen. 'En als 
u nog geen tijd vond, om daaraan mee te 
doen, u heeft nog de gelegenheid. 

Het zou 'echter kunnen zijn, dat u zich 
voor dit werk minder geschikt acht. Hoe-
wel het in de practijk wel meevalt, kun-
nen we dit begrijpen. Toch kunt u ook 
iets doen, om het Verbond, waarvoor u 
als lid mede verantwoordelijk bent, nog 
sterker te maken. Want in het jaarverslag 
zult u ook die zo langzamerhand bekende 
zin aantreffen, dat de financiële toestand 
zorgelijk blijft. Dat betekent, dat allerlei 
dringend noodzakelijke arbeid moet blij-
ven liggen. Dat betekent ook, dat de en- 

venals verleden jaar wordt in 
dit nummer een korte samen- 
	 vatting van het jaarverslag 
1957 afgedrukt..  

Indien men de volledige tekst van 
het jaarverslag en de volledige fi-
nanciële afrekening en begroting 
met toelichting in zijn bezit wil heb-
ben, kunnen deze aangevraagd wor-
den bij het Centraal Bureau, Oude-
gracht 152, Utrecht. 

Uittreksel jaarverslag 

1957 

rie punten hebben in dit verslagjaar 
in bijzondere mate de aandacht 

van het hoofdbestuur gehad, en wel de 
organisatorische versterking van het Ver-
bond, de geestelijke doordenking van het 
humanisme en de meningsvorming rond-
om de openbare school. Het eerste vroeg 
vooral aandacht in verband met de 
contributieverhoging en de daling van het 
ledental. Door een enquête in de gemeen-
schappen en het organiseren van een drie-
tal bijeenkomsten voor onze werkers wer-
den voorbereidingen getroffen om tot een 
versterking van het ledental te komen. 

Verscheidene nota's l)ehandelden de 
vragen van de vorming en vormgeving, 
waarvan in de toekomst zeker resultaten 
te verwachten zijn. Intensivering van het 
werk van Socrates, conferenties voor be-
paalde groepen, stijlvorming, kadervor-
ming en activering van het gemeenschaps-
werk moeten hierop aansluiten, evenals 
meer publiciteit. 

De rede van Dr. Brandt Corstius op 
het congres van 1957, ook als afzonder- 

(Vervolg volgende pagina) 

kele beroepskrachten voortdurend over-
belast zijn, met alle nare gevolgen van 
dien. En nu nog even terug naar het ju-
bileum. Het was een hele grote som, die 
f 45.000,—. Maar het was minder 'dan de 
helft, waarop gerekend was. Toen hadden 
we 10.000 leden, en we vroegen van 
ieder lid een tientje, een gulden voor elk 
jaar dat het Verbond bestond. Waarom 
zouden we nu niet proberen ons tekort 
in te halen? En doet u het dan, nadat u 
nog eens de Nieuwjaarsbrief van het 
hoofdbestuur hebt gelezen die in het vo-
rige nummer stond afgedrukt en daarin 
het gironummer zult aantreffen van de 
stichting Steunfonds Praktisch Humanis-
me. Om het u makkelijk te maken, u 
kunt gireren op gironummer 14632, ten 
name van Hollandse Bank Unie 's-Gra-
venhage ten behoeve van Stichting Steun- 
fonds Praktisch Humanisme. 	T. P. 
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lijke" brochure uitgegeven, heeft de dis-
cussie rondom de openbare school ver-
diept en talloze conferenties zijn hierop 
gevolgd, vooral ook met andersdenken-
den. 

Twee leden van het hoofdbestuur, die 
gedurende vele jaren er deel van uitmaak-
ten zullen zich niet herkiesbaar stellen en 
wel Dr. G. Stellinga en Mr. H. B. J. Was-
lander. 

Gedurende 1957 werden 633 nieuwe 
leden ingeschreven, 1282 moesten wor-
den afgevoerd. Per 31 december bedroeg 
het ledental: 11011. Nieuwe gemeen- 

/ 

	

	schappen werden in het verslagjaar niet 
opgericht, het aantal bleef daardoor 71. 

De differentiatie in het werk der gemeen-
schappen bleef, naast de actie tot uit-
breiding van het ledental, de grootste aan-
dacht vragen. Ook het onderhouden van 
het contact met de leden werd in toene-
mende mate als een belangrijke taak ge-
zien. De uitgave van de brochure van 
Mevr. Groenman-Deinum schiep de mo-
gelijkheid gespreksgroepen over opvoe-
dingsproblemen te vormen, hetgeen de bij-
zonjere belangstelling van jongere leden 
had. Ook werden, aan de hand van het 
herziene rapport „Humanistische Vor-
ming" in enkele gemeenschappen cursus-
sen voor jonge mensen georganiseerd. Er 
blijkt een toenemende aandacht voor het 
maken van gezamenlijke tochten en ex-
cursies te bestaan. 

Regionale bijeenkomsten met gemeen-
schapsbestuurders vonden ook dit jaar 
plaats. De documentatie voor de gemeen-
schapsbesturen werd uitgebreid met een 
nota over kerstening van het openbare 
leven en over de Humanistische Jonge-
ren Gemeenschap. Het contact met het 
centrale apparaat werd voortgezet door 
het orgaan „De Gemeenschap" en toe-
zending van verdere publicaties. Ook de 
aanstelling van een bestuurs-assistent be-
vorderde een nauwere samenwerking. De 
belangstelling voor dat deel van het werk, 
dat met de naam practisch humanisme 
wordt aangeduid, neemt toe. In vele ge-
meenschappen werden cursussen voor zie-
kenhuisbezoekers(sters) gehouden en en-
kele plaatselijke geestelijke raadslieden 
aangesteld. 

De gewesten (10) organiseerden de 
jaarlijkse studiedag, waarbij het rapport 
„Laagontwikkelde gebieden" tot basis van, 
de discussie diende. Gewestelijke landda-
gen en weekeinden vonden plaats, ter-
wijl de twee gehouden Topkaderconfe-
renties een diepgaande bespreking in ge-
westelijk verband tussen de gemeenschap-
pen uitlokten. 

De financiële positie van het Verbond 
blijft zorgelijk. Dit heeft tot noodlottig 
gevolg, dat te weinig beroepskrachten 
kunnen worden aangetrokken, om het 

• voortdurend groeiende werk te verrich-
ten. Een overbelasting van alle functio- 
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narissen, zowel vrijwilligers als beroeps-
krachten blijft de ontwikkeling remmen. 

De vervanging van F. van den Berkhof 
door J. van den Ban als administrateur 
was de belangrijkste wijziging in de per-
soneelsbezetting van het Centraal Bureau. 
Verder kwamen onder het verdere per-
soneel nog al wat mutaties voor, waar--  
door een ' vlotte werkwijze belemmerd 
werd. Voor 1958 mag echter op een meer 
stabiele bezetting gerekend worden. 

De werkzaamheden van de vaste com-
missies werden voortgezet, terwijl twee 
nieuwe commissies werden ingesteld, t.w. 
voor het groepsgesprek en culturele vorm-
geving. Van beide is het HB-lid Coen-
'ders voorzitter. De publicatie van het 
rapport van de commissie Mens en Maat-
schappij (Rassenvraagstuk) mag spoedig -
tegemoet gezien worden. Over het inmid-
dels bij het hoofdbestuur ingediende-  rap-
port van de commissie Studiemogelijkhe-
den worden 'nog besprekingen gevoerd. 
De commissie Sexuele Problemen is met 
haar omvangrijke arbeid nog niet klaar. 

Nieuwe commissies voor speciale on-
derwerpen werden niet meer ingesteld. 
In voorkomende gevallen wordt een aan-
tal deskundigen om advies gevraagd, 
waaruit een rapport wordt samengesteld..  
Deze werkwijze, welke tot nu toe zeer 
voldeed, • werd en wordt o.a. gevolgd in-

, zake Kunstmatige Inseminatie en Kerk 
en Staat 

„Mens en Wereld", „In en Om" en 
„Het Woord van de week" bleven regel-
matig verschijnen. In het kader van de 
ledenwerving verscheen in oktober valt 
„Mens en Wereld" een bijzonder nummer 
in een grote oplaag. De redacties onder-
gingen geen wijzigingen. 

Naast de regelmatig doorgaande zon- 
dagmorgen-uitzendingen 	voor 	de 
V.A.R.A.-microfoon, heeft sedert kort 
ook de A.V.R.O. de mogelijkheid ge-
opend, een maandelijkse humanistische 
uitzending te verzorgen. Het is nog te 
vroeg om de resultaten te beoordelen. 

In juli werd een persconferentie belegd, 
in verband met het op handen zijnde In-
ternationale Congres van de Humanisti-
sche Internationale. Hiervoor bestond van 
de zijde van de pers grote belangstelling, 

Behalve een aantal herdrukken zagen 
in 1957 de volgende brochures het licht: 
een litteratuuroverzicht „Bibliography, of 
Humanism" van de hand van Kwee Swan 
Liat; „Onze kinderen tussen humanisme 
en christendom" van Mevr. Groenman-
Deinum; „Modern Humanisme" van Dr. 
van Praag; „Humanisme en Rede" met 
artikelen van een zestal auteurs; „De 
Idee van de Openbare School" van Brandt 
Corstius; en een aantal overdrukken uit 
het Woord van de Week. 

Adviezen werden uitgebracht aan offi-
ciële en publieke instanties, terwijl met 
kerkelijke en politieke lichamen over ve-
lerlei onderwerpen van gedachten gewis- 

seld werd. De belangstelling voor het hu-
manisme neemt in allerlei kringen, met 
name in liberale en vakbewegingskringen 
voortdurend toe. Een ruimere versprei-
ding van onze denkbeelden is een drin-
gende eis. 

De Humanistische Stichting Socrates 
bereidt de installatie van nieuwe raden 
van advies voor. De plaats, ontstaan door 
het overlijden van Prof. Mr. R. Kranen= 
burg kon nog niet vervuld worden. Prof. 
Dr. Libbe van der Wal bleef zijn colleges 
aan de Technische Hogeschool in• Delft 
geven. 

Twee conferenties werden ' door de 
Stichting georganiseerd, in het voorjaar 
over e onderwerpen van het Inter-
nationale Congres, in december over 
„Kunst, kritiek, moraal". De Zomerschool 
was gewijd aan „Humanistische Vormge-
ving aan het Leven". 

Het wetenschappelijk tijdschrift „Re-
kenschap" bleef kampen met ernstige fi- 
nanciële moeilijkheden. Een vergroting 
van het aantal abonnees blijft dringend 
nodig. 

De commissie Practisch Humanisme 
bleef haar werkzaamheden uitbreiden. 
Ook hier remde het voortdurende geld-
gebrek echter vele noodzakelijke activi-
teiten. Zeventien raadslieden waren in ge-
westen en gemeenschappen werkzaam, 
terwijl ook in 1957 een algemene raads-
liedenconferentie plaats -Vond. 

Het geestelijk werk in de arbeiderskam-
pen heeft zich uitgebreid door de uitvoe-
ring van werken in het kader, van het 
Deltaplan. In totaal werd in 30 kampen 
gewerkt. Ook de geestelijke verzorging in 
de strafgestichten onderging een verder-
gaande uitbreiding door het toenemen 
van het aantal aanvragen van de gedeti-
neerden, ondanks de nog steeds bestaan- 
de discriminatie. 

De buitenwerk-commissie organiseerde 
drie familie- en twee kinderkampen. De 
belangstelling hiervoor neemt voortdurend 
toe. 

Voor „De Ark" is 1957 een gunstig 
jaar geweest. De steeds toenemende stroom 
van gatten, en de uitbreiding van de con-
ferenties van het Humanistisch Thuis-
front stellen echter voortdurend zwaarde-
re eisen aan het personeel en -de accom-
modatie. Grote bedragen moesten wor-
den geinvesteerd, o.a. voor de bouw van 
een dagverblijf voor de jeugd. Nieuwe 
voorzieningen zijn dringend nodig, wil het 
gebouw voldoen aan de steeds zwaardere 
eisen. In de vacature, ontstaan door het 
vertrek van Eekman, werd voorzien door 
de aanstelling van J. J. Smid, die echter 
gedeeltelijk als bestuursassistent voor hét 
contact met de gemeenschappen optreedt. 

Met de humanistische organisaties, aan-
gesloten bij het Humanistisch Centrum 
Mens en Wereld, werden ook dit jaar nau-we relaties onderhouden. Met .Humani- 

(Slot op volgende pagina) 
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1957 

Li -_J 

Lasten 	Baten 

I Geestelijke verzorging 65.195,- 
11 Publiciteit 	

35.200,- 

111 Stichting Socrates 	
6.750,— 

IV De  Ark 	 81.550,— 

V Centraal Bureau 	
59.500,— 

VI Organisatie algemeen 19.370,— 
VII Financiering 	

10.720,— 

VIII Onvoorzien 	
4.000,— 

29.600,-
28.400,-
4.500,-

72.550,-
29.400,-
5.000,-

84.650,- 

282.285, 	254.100,— 

Nadelig saldo 

Candidaten Hoofdbestuur 
Dr. J. P. van Praag, Voorburg, voorzitter. 
Mr. dr. H. J. Roethof, 's-Gravenhage, 

ondervoorzitter. 
B. J. Max, Amersfoort, alg. secretaris. 
Th. W. Polet, Soest, org. secretaris. 
W. C. Koppenberg, Hengelo, penningmeester. 

' Dr. H. Bonger, Arnhem, redacteur. 
Mej. mr. J. J. Th. ten Broecke—Hoekstra, 

's-Gravenhage. 
J. Bijleveld, Heemstede. 
W. Coenders, Deventer. 
Dr. A. L. Constandse, Haarlem. 
Drs' J. H. P. Colpa, Assen. 
Th. M. van Erp, 's-Gravenhage. 
Mevr. D. Heroma—Meilink, Amsterdam. 
Dr. Kwee Swan Liat, Oegstgeest. 
Dr. E. Nordlohne, Amsterdam. 
Dr. D. H. Prins, 's-Gravenhage. 
Dr. B. W. Schaper, Amsterdam. 
Prof. dr. G. Stuiveling, Hilversum. 
Mevrouw A. C. Terp 
Mevrouw 	

A'dam.' 

Mevrouw A. Treurniet—Wiersma,  

's-Gravenhage. 
Prof. dr. L. G. van der, Wal, Delft. 

(Hoofdbestuur) 

De rekening van baten en lasten over 1957 
sluit met een nadelig saldo van bijna f 28.000.—. 
Dit verlies stemt overeen met het geraamde te-
kort op de begroting. Ondanks deze overeen-
komst zijn er toch enkele belangrijke verschillen. 
De Ark gaf n.l. een gunstiger exploitatiesaldo 
van f 4.000,—. De algemene organisatiekosten 
overtroffen de begroting met f 6.000.— door de 
aanstelling van een bestuursassistent. Deze be-
noeming was noodzakelijk teneinde een meer in-
tens-contact te krijgen tussen gemeenschappen 
en het centraal apparaat, een taak waarvan de 
vervulling op enigszins bevredigende wijze door 
het dagelijks bestuur niet kan worden bereikt. 

De begroting voor 1958 sluit met een nadelig 
saldo van f 14.400.—. De afdrachten van de ge-
meenschappen zijn voor 1958 geraamd op  

Jute IV. Dimmend'  aal 

f 110.000.—. Deze liggen weliswaar aanmerke-
lijk hoger tengevolge van de gewijzigde contribu-
tieregeling, doch bereikte niet het als taak ge-
stelde doel van f 125.000.—. Om te voorkomen, 
dat de vermogenspositie verder zal worden aan-
getast is het noodzakelijk gebleken het abonne-
mentsgeld op Mens en Wereld te verhogen. 
Voorts werd de bijdrage van de I.H.E.U. voor 
1958 met f 3.000.— verhoogd ter compensatie 
van de uitbreiding der werkzaamheden; hier-

. tegenover stond geen vergroting van de perso-
neelsbezetting. 

Vergroting van het contributie-inkomen door 
aanpassing aan de contributieschaal enerzijds en 
anderzijds door vergroting van het ledental blijft 
voorts-een dwingende noodzaak. 

Tia van der Kooi naar Australië 

We kunnen ons heel,  moeilijk indenken, 
dat Tia van der Kooi deze zomer niet meer 
op de Ark zal zijn. Vijf jaar heeft 'zij 
medegewerkt om van de Ark een werke-
lijk eigen huis te maken. De foto geeft 
geen volledig beeld vàn haar werk; want 
zij had ook andere capaciteiten dan alleen 
het werk in de 'keuken. Hoe aardig heeft -
Tia ons ingeleid in de kunst van het volks-
dansen en de volkszang. Zij wfs een voor-
beeld voorons omdat zij heeft laten zien 
dat hèt gewone dagelijkse werk met liefde 
en elan kan geschieden, wanneer daar-
naast een ideaal voor een goede zaak 
leeft. 
Dus Tia, wanneer je in maart op weg zult 
zijn naar Australië zullen heel velen aan 
je denken en laat dat onze dank zijn. Een 
goede reis en een prettig jaar in het vijfde 
werelddeel en naar wij hopen tot ziens. 

(Vervolg van vorige pagina) 
tas vindt regelmatig overleg plaats, even-
als met het Humanistisch Thuisfront. Het 
Humanistisch Instituut voor Sociaal On-
derzoek bracht een studie in gereedheid 
over de geestelijke raadslieden in de ge-
vangenissen. Contacten werden ook on-
derhouden met de Algemene Emigratie 
Centrale, evenals met de Centrale Com-
missie voor Vrijzinnig Protestantisme. Be-
zinnings- en studieconferenties met func-
tionarissen uit de vakbeweging (NVV) 
vonden plaats. 

Twaalf afgevaardigden en evenzoveel 
belangstellenden uit Nederland namen 
deel aan het Internationale Congres van 
de I.H.E.U. in Londen. De betrekkingen 
met de buitenlandse zusterorganisaties 
winnen voortdurend aan betekenis. In de 
voorzomer zal onze algemene voorzitter 
op uitnodiging van de American Ehtical 
Union een korte reis door een deel van de 
Verenigde Staten maken. Het internatio-
nale humanisme krijgt een steeds duidelij-
ker gestalte. 

Rekening van harten ego ia-den ctn, er 1957 en begroting 1958 

 

Begroting 1957 Jaarcijfers 1957 

 

 

Begroting 1958 

Nadelig 
saldo 

Voordelig 
saldo . Lasten Baten 

Nadelig Voordelig 
saldo 	saldo Lasten Baten 

Nadelig 
saldo 

Voordelig  
saldo 

35.595,- 66:600,85 30.863,84 35.737,01 70.200,- 33.400,— 36.800,— - 
6.800,- 34.697,47 28.126,43 6.571,04 36.400,- 34.200,— 2.200,- 
2.250,- 7.772.01 4.991,03 2.780,98 7.100,- 5.000,— 2.100,- 
9.000,- 81.951,37 76.896,13 5.055.24 79.900,- 78.500,— 1.400,— 

30.100,- 60.439,35 31.363,- -29.076.35 58.450,- 33.250,— 25.200:— 
14.370,-- 

4.000,- 
73.930.- 

28.983,43 
10.701,98 

5.000,- 
85.938,76 

23.983,43 
75.236,78 

32.700,- 
14.200,- 

5.000,— 
95,200,— 

27.700,- 
81.000,- 

102.115,— 73.930,— 291.146,46 263.179,19 103.204,05 75.236,78 298.950,— 284.550,— 95.400,— 81.000,- 

73.930;  <-1 75.236,78 81.000,— 
28.185,- 27.967,27 14.400,- 
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Voorstel Reglementswijziging 
Artikel 19 hh. regl. 

Tot tien weken voorafgaande aan de 
eerste van de maand waarin het congres 
gehouden wordt kunnen door het hoofd-
bestuur en de gemeenschappen, alsmede 
door tenminste twintig algemene leden, 
voorstellen worden ingediend; het hoofd-
bestuur brengt deze voorstellen, alsmede 
de candidaatstelling voor het H.B. voor 
zoveel nodig voorzien van een pré-advies 
binnen twee weken na dit tijdstip ter ken-
nis van de gemeenschapsbesturen. 

Tot 6 weken voorafgaande aan de eer-. 
ste van de máand waarin het congres ge-
houden wordt kunnen door het hoofdbé-
stuur en de gemeenschappen amendemen-
ten op de eerder gedane voorstellen wor-
den ingediend. 

Voorstellen of amendementen, inge-
diend nadeze termijnen, maken geen on-
derwerp 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 congres wordt de beschrijvings-
brief rondgezonden aan de gemeenschaps-
besturen, waarin, behalve de hiervoor ge-
noemde voorstellen • en amendementen, 
worden opgenomen de stukken, -genoemd 
in artikel 8 lid 1 van de statuten, alsmede 
de begroting. (In verband hiermede dient 
te vervallen hh. regl. art. 6 lid 2. Tevens 
kan bij deze gelegenheid het woord „jaar-
lijkse" en de bepaling „telken jare" in 
art. 12 lid e l reg. 5 geschrapt worden). 
Toelichting 

Het is telkenjare weer uitermate moeilijk om 
de jaarstukken in het bijzonder de financiële, 
in de korte na het verstrijken van het jaar be-
schikbare tijdsperiode geheel voorbereid en ge-
reed te krijgen binnen de daarvoor gestelde 
termijnen. Een verkorting van de termijn tussen 
congres en publicatie van de „routinestukken" 
zal ook voor de gemeenschappen geen bezwaar 
kunnen zijn, omdat het doen van tegenvoorstel-
len en het voordragen van amendementen voor-
af bij deze stukken niet noodzakelijk is. De 
behandeling op het congres kan hier als vol-
doende worden beschouwd. 

De voorgestelde wijzigingen willen derhalve 
buiten twijfel stellen dat de hierbedoelde stuk-
ken tot vier weken voor het congres kunnen 
worden gepubliceerd. 

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om de gehele procedure meer sluitend te maken 
en aan te passen- aan de behoeften van de 
praktijk. Bovendien maken de gewijzigde ter-
mijnen het mogelijk de publicatie sterk te ver-
eenvoudigen. Alleen de voorstellen in eerste 
instantie behoeven een afzonderlijke publicatie. 
De rest kan direct in de beschrijvingsbrief wor-
den opgenomen. 

In het algemeen zullen de gemeenschappen 
driemaal een ledenvergadering moeten uitschrij-
ven, te weten 
1. Ruim drie maanden voor het congres voor 

het formuleren van eigen voorstellen. 
2. Ruim twee maanden voor het congres voor 

het beoordelen en amenderen van gepubli-
ceerde voorstellen. 

3. Na het verschijnen van de beschrijvingsbrief 
voor de bespreking van de gehele congres-
agenda. 

HOOFDBESTUUR 

Zomerprogramma 1958 
Hum. Verbond: 
FAMILIEKAMPEN 
a. „De Ark" Nunspeet 	 • 

le fam. kamp 19/7-26/7  leiding fam. D. de 
Gans, Amstelveen 
2e fam. kamp 26/7-2/8 leiding fam. H. Slee-
boom, Den Haag 
3e fam. kamp 2/8-9/8 leiding fam. H. Holl-
kamp Jr., Groningen 
Kinderleiding wordt nog bekend gemaakt. 
Prijzen: Volwassenen f 49,50, kinderen 6 t.m. 
10 j. f 40, 0-5 jaar f 28,50. 
Leden van het H. V. hebben voorrang bij de 
inschrijving tot 1 maart 1958. 

b. Tentenkamp Nieuwvliet (Zw. Vl.) 
Leiding: fam. dr. Fr. Makkink, bioloog te 
Bennekom. 
Tijd: 19/7-2/8 (14 dagen). 
Overnachten in gezinstenten met grondzeil en 
strozak. Op het terrein is' een recreatietent: 
Kamp in een goed beschutte boomgaard. Ge-
nieten van zee, strand en duin. Uitstapjes naar 
België (Brugge) en Walcheren (Veere). Zeer 
interessante flora en fauna. Natuurreservaat 
Het Zwin. Medewerking Vlaamse humanis-
ten. Fietsen gaan mee. 
Prijzen: volwassenen: f 60,—, kinderen 6-10 
jaar ƒ 40,—, 0-6 jaar f 30,— (reiskosten en uit-
stapjes niet inbegrepen. 

c. Familiekamp Godinne (B.) 
Leiding: fam. H. F. Mulder te Velsen N. , 
Tijd: 16/8-30/8 (14 dagen), vroeger was niet 
mogelijk. 
Verblijf in het Natuurvriendenhuis „Valleé de 
la Meuse" te Godinne (B.) tussen Namen en 
Dinant. Gezinskamers. 
Prachtige omgeving. Gelegenheid tot wande-
len, zwemmen, roeien en klimmen. Leuke uit-
stapjes in de omgeving. 
Voorlopige (max.)prijs: Volwassenen f 140,—. 
Kinderen boven 12 j. f 120,—, ben. 12 jaar 
f 100,—. Reiskosten en korte uitstapjes niet in-
begrepen. Eventueel zal de heen en terugreis 
per bus worden gemaakt. Max. aantal deel-
nemers 42. 

KINDERKAMPEN 
a. Voor kinderen van 7 t.m. 12 jaar in de „Ko- 

renbloem" te Eispeet van 19-26/ 7  '58. 
Leiding: echtpaar G. Hillmann. 
Prijs f 36,—. 
Max. aantal: plm. 50. 

b. Voor kinderen van 13 t.m. 15 jaar tentenkamp 
op „De Dillenberg" te Bennekom: van 9-16/8  
Leiding: echtpaar v. Opijnen 
Prijs: f 32,50. Max. aantal: plm. 30. 

KINDERKAMPEN „DE ARK" 
Deze kampen worden gehouden in Nunspeet 

en staan onder deskundige leiding. Tijd: 9/8- 
2318 (twee kampen). 

Prijs f 36,—. 

PAAS- EN P1NKSTERKAMPEN „DE ARK" 
Het Paaskamp begint zaterdag 5/4 en eindigt 

7/4. 
Het Pinksterkamp begint zaterdag 24/5 en 

eindigt 26/4. 
Leiding wordt nog bekend gemaakt. 
Prijs volwassenen f 17,—. Kinderen beneden 

11 jaar f 14,—. 

BEJAARDENKAMP: „DE ARK" 
Dit kamp zal in 1958 worden gehouden van 

14/6 tot 21/6. 
Leiding wordt nog bekend gemaakt. Prijs f 35. 
Dit kamp biedt aan de gemeenschappen een 

mooie gelegenheid een of meer oudere leden een 
prettige week te bezorgen. 

Voor de „Ark-kampen" dient men zich op te 
geven aan De Ark, Belvedèrelaan 14, Nunspeet 
(tel. 03412-2404)voor de overige kampen aan het 
Centraal Bureau v.h. Humanistisch Verbond te 
Utrecht; Oude Gracht 152. Op de brieven in de 
linker bovenhoek te vermelden: Kampen 1958. 
Over de familiekampen, kamp Nieuwvliet, Go-
dinne (B.), Bennekom en Elspeet wordt U op 
verzoek een uitvoerige circulaire met alle gege-
vens toegezonden. Spoedige aanmelding is ge-
wenst, aangezien 1957 leerde dat alle kampen 
zeer vlug waren volgeboekt. 

Hum. Jongeren Gemeenschap: 
Tijd: 2-10/8 1958. 
Plaats: Malrnédy (B.) tentenkamp. 
Leiding: nog niet bekend. 
Prijs: .ƒ 35,—. 
Opgave bij mevr. T. v. Opijnen-Van Hoorn, 

Venusstraat 108. Hengelo (0.) 

Hum. jeugd Beweging: 
Tijd: 12-19/7 1958 en 19-26/ 7  1958. 
Plaats: beide kampen in t looghalen (Dr.) 
Prijs: ƒ 25,— per persoon. Leeftijd 15-22 jaar. 
Leiding: Kampraad van deelnemers met ad-

vies kampmentor. 
In voorbereiding is kamp in Renesse (Schou- 

wen). 
Tijd: 16-23/8 1958. 
Zelfde leiding, prijs en leeftijd. 
Opgave voor deze kampen bij: 0. Lambeck.. 

Graaf Aelbrechtlaan 45, Amstelveen. 

Steunt ons werk 
Giften tot ieder bedrag zijn ons welkom! Giro-

rekening van het Verbond is 304960 Utrecht. 
De verantwoording van de binnengekomen gif-
ten geschiedt regelmatig in „In en Om" onder 
vermelding van bedrag en initialen van de schen-
ker. Bovendien ontvangen zij die een bedrag van 
f 10,— of meer storten een door de penning-
meester persoonlijk getekende ontvangstbeves-
tiging. 

VIJFDE VERANTWOORDING OVER 1957 
Over de maand december (restant) 

Opbouwfonds 
H. M. D. te R. f 5.--•

' 
 J. K.-P. te D. 2,50; 

A. C. G.-v. E. te 's-G. 10,—; E. S. K. te 's-G. 
f 10,—; G. B. te D. f 500,—; G. B.-W. te T. 
f 6,—; J. P. 0. te D. f 2,50. 

Volgens vorige verantwoording 
bij 
Totaal 

Fonds C.G.R. 
Totaal t/m december 1957 

Stichting Socrates 
Totaal t/m december 1957 

WIJ GAAN NAAR ROME - GAAT U MEE? 
Kampeer bustocht met zelfverzorging. 
15 dg. (3-17 aug.) wijz. voorb. Kosten bij 35 

deeln. f 130,—. Excl. maalt. (± f 6,— p.d.). Be-
zit van tent niet vereist. Introductie toegestaan. 
Inl. mevr. P. M. Baan, Weerdsingel W.Z. 19. 
Utrecht. Tel. 20357. S.v.p. postz. voor ant. 
insluiten. 

f 3.813,16 
f 536,- 

4.349,16 

7.150,—

f 110,— 

8 	 15 februari 1953 


