
zijn 
dromen bedrog? 
De griep heeft ook ons te pakken ge-

had. Rillend van de koorts droomden wij 
van lange reeksen getallen. We hadden 
het erg benauwd, want het waren alle-
maal tekorten van het Humanistisch Ver-
bond. 

Toen wij weer aan het werk gingen 
bleken de dromen te berusten op een 
grond van waarheid, want intussen was 
de begroting voor 1955 gereed gekomen. 
Die' begroting wijst een tekort aan uan 
f 16.120,—. Dat is een bedrag, dat reden 
geeft tot grote bezorgdheid. 

Gelukkig is een aantal van onze leden 
ook tot dat besef gekomen. Zij hebben 
tot heden een bedrag van f 856,50 aan 
extra bijdragen aan het Verbond doen 
toekomen. 

Een specificatie van deze bijdragen is 
onderstaand opgenomen. 

Wij hopen dat velen dit goede voor-
beeld zullen volgen, Het giromnummer is 
304960 t.n.v. Humanistisch Verbond te 
Utrecht. 

Zal dan blijken dat onze dromen be-
drog zijn geweest en dat het tekort door 
een stroom van extra bijdragen gedekt 
zal worden? 

VERANTWOORDING 

A. L. M. te 's-Gr. f 4,— 
M. D. te 0. „ 1,-- 
A. v. d. P. te G. „ 100,— 
E. K. L. 	te H. „ 1,- 
W. A. R. te E. 
Mr. A. D. te R. 
S. M. te B. „ 1,25 
M. $. E, W.-H. te A. „ 100,- 
A. S.-K. te H. 1 25,— 
F. H. te G. 
P. J. T. M. B. te 's-Gr. 
L. v. G. te M. 
Dr. I. 0. B. te W. „ 100,— 
M. J. M. te E. „ 100,— 
J. V. te A, „ 10;— 
M. v. E. W. te S. „ 10,- 
M. B.-v. H. te H. 10,- 
H. C. te B. 10,— 
K. W. te 's-Gr. 
M. E, J.-W. te H, 25,- 
S. M. te H. 5,- 
J. H. te T. A. 10,- 
E. G. te B. 10,- 
P. M. H. S. te A, 4,25 
E. M. B.-v. L. te 's-Gr. 10,- 
H. B. te G. 10,- 
J. H. G: te H. 
A. C. H. te 0. .02 5,- 
Ir. S. B. C. te A. 25,- 
H. v. d. K. te R. 10,— 
E. J. J. v. S.-K. te B. 

Totaal f 856,50 

iN 	N 

Ruim 10.000 leden telt het Verbond op het 
ogenblik en dat is een respectabel aantal. Het 
zou interessant zijn te weten hoeveel humanisten 
zich nog buiten het Verbond bevinden. Nog 
eens tienduizend of nog  i  meer misschien? 

Wij mogen, geloof ik, rustig aannemen, dat 
er nog duizenden buiten het Verbond zijn voor 
wie het humanisme van niet minder betekenis is 
dan voor welk Verbondslid ook. Hoe dikwijls 
worden wij niet getroffen, wanneer anderen 
eens uitdrukking geven aan hun diepste be-
weegredenen, die we dan niet anders dan hu-
manistisch noemen, ook al worden ze niet altijd 
zorgvuldig in de termen van onze beginselver-
klaring uitgedrukt. 

In die gevallen zal het niet zo veel inspan-
ning kosten om de ander duidelijk te maken, dat 
ook hij humanist is. Het vraagt misschien wat 
méér moeite hem ook te overtuigen van de 
noodzaak van organisatie, al wordt die taak met 
de dag• lichter, Het is immers nu niet meer, 
zoals in • den beginne, toen het Verbond alleen 
nog maar kon wijzen op het vele, dat het zou 
willen doen. Nu is een indrukwekkende reeks 
van werkzaamheden en activiteiten op te som-
men, die zonder het Verbond eenvoudig onge-
daan zouden blijven. 

Blijft nog over de vraag: Hoe en waar vin-
den wij de vele humanisten, die de weg naar 
het Verbond nog niet konden vinden? 

De gemeenschap Vlaardingen geeft op deze 
vraag een wel zeer afdoend antwoord. Daar 
heeft men zich door middel van het bevolkings-
register in het bezit gesteld van de adressen 
van alle buitenkerkelijken (ongeveer 1800 ge-
zinnen). De kosten van een dergelijk uittreksel 
uit het bevolkingsregister zijn niet gering, maar 
ook deze financiële zorgen wist de gemeen-
schap op te lossen. 

Vervolgens zijn de Vlaardingers op stap ge-
gaan om al deze adressen te bezoeken. Blijkt bij 
de eerste kennismaking aan de deur reeds, dat 

Aanhef. 
o. De humanistische overtuiging is gegrond 

op een levensbeschouwing, die redelijk 
aanvaardbaar en op een wereldbeeld, dat 
wetenschappelijk verantwoord is; zij 
gaat niet uit van het bestaan van een 
persoonlijke godheid. 

2a. In plaats van „pogen" lees „streven". 
(Maastricht). 

4a. „Te verstaan" te verplaatsen naar eind 
van de zin. (Hilversum). 

5a. Na „met een beroep op" invoegen „uit- 
sluitend" en schrappen „zonder uit te 
gaan van openbaring". (Amersfoort). 

Punt 2. 
2a. In plaats van „eist" te lezen •„verwacht". 

(Lochem). 
3. Delft wenst dit amendement nader ge- 

lezen te zien als volgt: „ 	zich van 
denken en doen voortdurend naar rede 
verantwoording te geven". (Delft). 

3a. Schrappen »Voortdurende" en „doen". 
(Hilversum).  

de bewoner afwijzend tegen het humanisme 
staat, dan verspillen de bezoekers verder geen 
moeite, en nemen zij afscheid. Ontmoeten zij wel 
belangstelling, dan laten zij lectuur achter en 
vragen zij toestemming om nog eens terug te 
komen. Op deze wijze kost de eerste bezoek-
ronde betrekkelijk weinig tijd. 

Het tweede bezoek is tijdrovender, maar ook 
dan breken de bezoekers het gesprek af, zodra 
maar enigszins duidelijk wordt dat er bij de be-
langstellende nog aanzienlijke weerstanden 
leven. Door aldus te werk te gaan wordt de 
grootste aandacht daar besteed, waar het meest 
en eerst resultaat valt te verwachten. Het gaat 
er hier niet om ook maar iemand het huma-
nisme ,,aan te praten". Méér dan eens leidt het 
bezoek dan ook tot de beiderzijds getrokken 
conclusie, dat voor een lidmaatschap geen of 
nog geen aanleiding bestaat. In een bemoedi-
gend aantal gevallen kan een lid welkom ge-
heten worden 

Ziehier de cijfers. Na het 'bezoek aan 200 
adressen waren 16 nieuwe leden ingeschreven 
en 25 personnen genoteerd met ernstige belang-
stelling. Nu, na minder dan een half jaar van 
intensieve arbeid, is het ledental gestegen van 
77 tot 135. 

De gedegen en voortvarende manier, waarop 
in Vlaardingen dit belangrijke werk is aange-
pakt, verdient respect en ... navolging. 

Ook al zal niet iedere gemeenschap op pre-
cies dezelfde wijze te werk kunnen gaan, in 
ieder geval maakt dit Vlaardingse voorbeeld 
duidelijk, dat er voor de uitbreiding van het 
ledental nog veel meer kan gebeuren dan nu 
hier en daar wel gedacht wordt. 

Wie volgt Vlaardingen na? 
Het ledental moet en kan omhoog. 
Laten wij de kansen grijpen. 

W. COENDERS 

Punt 5. 
5a. Invoegen „verdraagzaamheid" vóór „vrij-

heid en gerechtigheid". (Hilversum). 
Doel. 
Punt 3. 
5a. Te lezen: „.... centrum te zijn voor hen 

die zich met zijn beginselen kunnen ver-
enigen". (Lochem).  
PRAE-ADVIES HOOFDBESTUUR 

Aanhef. 
o. Zeer ernstig bezwaar. 
2a. Ontraden. 
4a. Ontraden. 
5a. Ontraden. 
Punt 2. 
2a. Ontraden. 
3. Ontraden. 
3a. Ontraden. 
Punt 5. 
5a. Ontraden. 
Doel. 
Punt 3. 
5a. Ontraden. 
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Zijn 
dromen bedrog? 
De griep heeft ook ons te pakken ge-

had. Rillend van de koorts droomden wij 
van lange reeksen getallen. We hadden 
het erg benauwd, want het waren alle-
maal tekorten van het Humanistisch Ver-
bond. 

Toen wij weer aan het werk gingen 
bleken de dromen te berusten op een 
grond van waarheid, want intussen was 
de begroting voor 1955 gereed gekomen. 
Die' begroting wijst een tekort aan van 
f 16.120,—. Dat is een bedrag, dat reden 
geeft tot grote bezorgdheid. 

Gelukkig is een aantal van onze leden 
ook tot dat besef gekomen. Zij hebben 
tot heden een bedrag van f 856,50 aan 
extra bijdragen aan het Verbond doen 
toekomen. 

Een specificatie van deze bijdragen is 
onderstaand opgenomen. 

Wij hopen dat velen dit goede voor-
beeld zullen volgen, Het giromntunmer is 
304960 t.n.v. Humanistisch Verbond te 
Utrecht. 

Zal dan blijken dat onze dromen be-
drog zijn geweest en dat het tekort door 
een stroom van extra bijdragen gedekt 
zal worden? 

VERANTWOORDING 

A. L. M. te 's-Gr. 1 
4,- 

M. D. te 0. 1,- 
A. v. d. P. te G. 100,- 
E: K. L. 	te H. 1.- 
W. A. R. te E. 50,- 
Mr. A. D. te R. 6,- 
S. M. te B. 1,25 
M. 	E. W.-H. te A. 100,- 
A. S.-K. te H. 25,- 
F. H. te G. 2,- 
P. J. T. M. B. te 's-Gr. 100,- 
L. v, G. te M. 5,- 
Dr. I. 0. B. te W. Pl 100,- 
M. J.  M. te E. /.1 100,- 
J. V. te A, J1 10,- 
M. v. E. W. te S. 10,- 
M. 8.-v. H. te H. 11 10,- 
H. C. te B. 10,- 
K. W. te 's-Gr. 
M. E. J.-W. te H. 25,- 
S. M. te H. 5,- 
I. H. te T. A. 10,- 
E. G. te B. 10,- 
P. M. H. S. te A, 1.1 4,25 
E. M. B.-v. L. te 's-Gr. 10,- 
H. B. te G. 10,- 
I. H. G: te H. 100,- 
A. C. H. te 0. 5,- 
Ir. S. B. C. te A. 25,- 
H. v. d. K. te R. 10,- 
E. J. J. v. S.-K. te B. 5,— 

Totaal f 856,50 
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Ruim 10.000 leden telt het Verbond op het 
ogenblik en dat is een respectabel aantal. Het 
zou interessant zijn te weten hoeveel humanisten 
zich nog buiten het Verbond bevinden. Nog 
eens tienduizend of nog  i  meer misschien? 

Wij mogen, geloof ik, rustig aannemen, dat 
er nog duizenden buiten het Verbond zijn voor 
wie het humanisme van niet minder betekenis is 
dan voor welk Verbondslid ook. Hoe dikwijls 
worden wij niet getroffen, wanneer anderen 
eens uitdrukking geven aan hun diepste be-
weegredenen, die we dan niet anders dan hu-
manistisch noemen, ook al worden ze niet altijd 
zorgvuldig in de termen van onze beginselver-
klaring uitgedrukt. 

In die gevallen zal het niet zo veel inspan-
ning kosten om de ander duidelijk te maken, dat 
ook hij humanist is. Het vraagt misschien wat 
méér moeite hem ook te overtuigen van de 
noodzaak van organisatie, al wordt die taak met 
de dag lichter. Het is immers nu niet meer, 
zoals in den beginne, toen het Verbond alleen 
nog maar kon wijzen op het vele, dat het zou 
willen doen. Nu is een indrukwekkende reeks 
van werkzaamheden en activiteiten op te som.. 
men, die zonder het Verbond eenvoudig onge-
daan zouden blijven. 

Blijft nog over de vraag: Hoe en waar vin-
den wij de vele humanisten, die de weg naar 
het Verbond nog niet konden vinden? 

De gemeenschap Vlaardingen geeft op deze 
vraag een wel zeer afdoend antwoord. Daar 
heeft men zich door middel van het bevolkings-
register in het bezit gesteld van de adressen 
van alle buitenkerkelijken (ongeveer 1800 ge-
zinnen). De kosten van een dergelijk uittreksel 
uit het bevolkingsregister zijn niet gering. maar 
ook deze financiële zorgen wist de gemeen-
schap op te lossen. 

Vervolgens zijn de Vlaardingers op stap ge-
gaan om al deze adressen te bezoeken. Blijkt bij 
de eerste kennismaking aan de deur reeds, dat 

Aanhef. 
o. De humanistische overtuiging is gegrond 

op een levensbeschouwing, die redelijk 
aanvaardbaar en op een wereldbeeld, dat 
wetenschappelijk verantwoord is; zij 
gaat niet uit van het bestaan van een 
persoonlijke godheid. 

2a. In plaats van „pogen" lees „streven". 
(Maastricht). 

4a. „Te verstaan" te verplaatsen naar eind 
van de zin. (Hilversum). 

5a. Na „met een beroep op" invoegen „uit- 
sluitend" en schrappen „zonder uit te 
gaan van openbaring". (Amersfoort). 

Punt 2. 
2a. In plaats van „eist" te lezen •„verwacht". 

(Lochem). 
3. Delft wenst dit amendement nader ge- 

lezen te zien als volgt: „ 	zich van 
denken en doen voortdurend naar rede 
verantwoording te geven". (Delft). 

3a. Schrappen »voortdurende" en „doen". 
(Hilversum). 
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de bewoner afwijzend tegen het humanisme 
staat, dan verspillen de bezoekers verder geen 
moeite, en nemen zij afscheid. Ontmoeten zij wel 
belangstelling, dan laten zij lectuur achter en 
vragen zij toestemming om nog eens terug te 
komen. Op deze wijze kost de eerste bezoek-
ronde betrekkelijk weinig tijd. 

Het tweede bezoek is tijdrovender, maar ook 
dan breken de bezoekers het gesprek af, zodra 
maar enigszins duidelijk wordt dat er bij de be-
langstellende nog aanzienlijke weerstanden 
leven. Door aldus te werk te gaan wordt de 
grootste aandacht daar besteed, waar het meest 
en eerst resultaat valt te verwachten. Het gaat 
er hier niet om ook maar iemand het huma-
nisme ,,aan te praten". Méér dan eens leidt het 
bezoek dan ook tot de beiderzijds getrokken 
conclusie, dat voor een lidmaatschap geen of 
nog geen aanleiding bestaat. In een bemoedi-
gend aantal gevallen kan een lid welkom ge-
heten worden 

Ziehier de cijfers. Na het -bezoek aan 200 
adressen waren 16 nieuwe leden ingeschreven 
en 25 personnen genoteerd met ernstige belang-
stelling. Nu, na minder dan een half jaar van 
intensieve arbeid, is het ledental gestegen van 
77 tot 135, 

De gedegen en voortvarende manier, waarop 
in Vlaardingen dit belangrijke werk is aange-
pakt, verdient respect en ... navolging. 

Ook al zal niet iedere gemeenschap op pre-
cies dezelfde wijze te werk kunnen gaan, in 
ieder geval maakt dit Vlaardingse voorbeeld 
duidelijk, dat er voor de uitbreiding van het 
ledental nog veel meer kan gebeuren dan nu 
hier en daar wel gedacht wordt. 

Wie volgt Vlaardingen na? 
Het ledental moet en kan omhoog. 
Laten wij de kansen grijpen. 

W. COENDERS 

Punt 5. 
5a. Invoegen „verdraagzaamheid" v66r „vrij-

heid en gerechtigheid". (Hilversum). 
Doel. 
Punt 3. 
5a. Te lezen: „.... centrum te zijn voor hen 

die zich met zijn beginselen kunnen ver-
enigen". (Lochem).  
PRAE-ADVIES HOOFDBESTUUR 

Aanhef. 
o. Zeer ernstig bezwaar. 
2a. Ontraden. 
4a. Ontraden. 
Sa. Ontraden. 
Punt 2. 
2a. Ontraden. 
3. Ontraden. 
3a. Ontraden. 
Punt 5. 
5a. Ontraden. 
Doel. 
Punt 3. 
5a. Ontraden. 
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Rekening van baten en lasten over 1954 

Jaarcijfers 	1954 Begroting 1954 

Lasten Baten Nadelig 	Voordelig 
Saldo 

Lasten Baten Nadelig 	Voordelig 
Saldo 

I. Geestelijke Verzorging 
a. Practisch Humanisme 1.700,- 1.700,- 
b. Arbeiderskampen 
c. Gevangeniswezen 
d. Centraal Geestelijk Werk 

31.695,19 

11.778,84 

29.048,68 2.646,51 

11.778,84 

35.434,- 

11.910,- 

31.500,- 3.934,- 

-11.910,-- 

II. Publiciteit 
a. Woord van de Week 5.218,10 7.481,60 2.263,50 4.860,— 7.200,- 2.340,- 
b. Mens en Wereld 16.578,25 16.997,70 419,45 10.860,- 9.250,— 1.610,- 
c. Boeken en brochures 1.244,85 1.500,— 

Stichting Socrates 
a. Leerstoel 205,— 417,- 212,- 
b. Wetenschappelijke Sectie 568,80 516,25 52,55 
c. Rekenschap 4.837,80 3.692,20 1.145,60 3.680,— 3.000,— 680,- 

Naar reserve 986,15 

IV. De Ark 
a. Voeding en wasserij 16.431,75 12.050,- 
b. Salarissen en sociale lasten 9.979,77 10.450,- 
c. Rente 	en 	afschrijvingen 9.965,55 9.523,- 
d. Onderhoud en afschr. inventaris 10.343,49 7.000,- 
e. Omzetbelasting 1.998,37 1.600,- 
f. Culturele uitgaven 352,49 
g. Diverse kosten 5.926,26 2.377,- 

54.997,68 43.000,- 
h. Pensiongelden etc. 49.304,03 5.693,65 43.000,— 

V. Humanistische Stichting 
Naar reserve 

29,— 30,— 
1,— 

1,_ 
r 	 11Z Vs 

VI. Centraal Bureau 
a. Salarissen en sociale lasten 24.496,04 23.462,- 
b. Kantooronkosten 7.465,68 4.900,- 
c. Huur 	(rente en afschr.) 1.200,- 1.055,- 
d. Onderhoud en afschr. inventaris 2.453,82 1.850,- 
e. Accountant 1.100.- 900,- 

36.715,54 32.167,- 
f. Werkzaamheden voor derden 1.477,32 35.238,22 250,—. 31.917,- 

VII. Organisatie algemeen 
a. Bijdragen en subsidies 4.605,59 4.935,- 
b. Propagandakosten 1.881,10 1.000,-- 
c. In en Om 
d. Reiskosten bestuur, commissies 

en functionarissen 

1.254,54 

3.492,84 

2.360,-- 

4.800,- 
e. Congres 2.037,78 2.000,- 
1. 	Diverse kosten/baten 441,25 65,- 

13.271,85 441,25 12.830,60 15.160,- 15.160,- 

VIII. Financiering algemeen 
a. 	Exploitatie gebouwen 1.391,82 1.690,- 298,18 
b. 	Contributies 
c. 	Giften 

24.828,99 63.470,69 38.641,70 25,420,-- 65.170,- 
39.750,- 

1. Opbouwfonds 5.167,29 5.167,29 
2. Centraal Geestelijk Werk 

d. 	Uit reecnicfonds Centraal Gees- 
11.778.84 11.778,84 11.710,- 

11.710,- 
telijk Werk 4.535,- 4.535,- 

69 3%,97 65.547,96 
55.300,— 65.547,96 E-- 66.911,--. 

55.300.- 

Tekort 3 839.01 
11.611,-- 
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Rekening van baten en lasten over 1954 

Jaarcijfers 	1954 Begroting 1954 

Lasten Baten Nadelig 	Voordelig 
Saldo 

Lasten Baten Nadelig 	Voordelig 
Saldo 

I. Geestelijke Verzorging 
a. Practisch Humanisme 1.700,- 1.700,- 
b. Arbeiderskampen 
c. Gevangeniswezen 
d. Centraal Geestelijk Werk 

31.695,19 

11.778,84 

29.048,68 2.646,51 

11.778,84 

35.434,- 

11.910,- 

31.500,- 3.934,- 

11.910,- 

II. Publiciteit 
a. Woord van de Week 5.218,10 7.481,60 2.263,50 4.860,— 7.200,- 2.340,- 
b. Mens en Wereld 16.578,25 16.997,70 419,45 10.860,— 9.250,— 1.610,- 
c. Boeken en brochures 1.244,85 1.500,— 

Stichting Socrates 

a. Leerstoel 205,— 417,- 212,- 
b. Wetenschappelijke Sectie 568,80 516,25 52,55 
c. Rekenschap 4.837,80 3.692,20 1.145,60 3.680,— 3.000,— 680,- 

Naar reserve 986,15 

IV. De Ark 
a. 	Voeding en wasserij 16.431,75 12.050,- 
b. Salarissen en sociale lasten 
c. Rente 	en 	afschrijvingen 

9.979,77 
9.965,55 

10.450,- 
9.523,—. 

d. Onderhoud en afschr. inventaris 10.343,49 7.000,- 
e. Omzetbelasting 1.998,37 1.600,- 
f. Culturele uitgaven 352,49 
g. Diverse kosten 5.926,26 2.377,- 

54.997,68 43.000,- 
h. Pensiongelden etc. 49.304,03 5.693,65 43.000,— 

V. Humanistische Stichting 29,— 30,— 1,- 
Naar reserve 1,- 

VI. Centraal Bureau 

a. Salarissen en sociale lasten 24.496,04 23.462,- 
b. Kantooronkosten 7.465,68 4.900,- 
c. Huur 	(rente en afschr.) 1.200,- 1.055,- 
d. Onderhoud en afschr. inventaris 2.453,82 1.850,- 
e. Accountant 1.100,- 900,- 

36.715,54 32.167,- 
f. Werkzaamheden voor derden 1.477,32 35.238,22 250,- 31.917,- 

VII. Organisatie algemeen 
a. Bijdragen en subsidies 4.605,59 4.935,- 
b. Propagandakosten 1.881,10 1.000,- 
c. In en Om 
d. Reiskosten bestuur, commissies 

en functionarissen 

1.254,54 

3.492,84 

2.360,- 

4.800,- 
e. Congres 2.037,78 2.000,- 
f. Diverse kosten/baten 441,25 65,- 

13.271,85 441,25 12.830,60 15.160,- 15.160,-- 

VIII. Financiering algemeen 
a. 	Exploitatie gebouwen 1.391,82 1.690,- 298,18 
b. 	Contributies 
c. 	Giften 

24.828,99 63.470,69 38.641,70 25,420,— 65.170,- 
39.750,- 

1. Opbouwfonds 5.167,29 5.167,29 
2. Centraal Geestelijk Werk 

d. 	Uit rec,-vr,fonds Centraal Gees- 
11.778.84 11.778,84 11.710,- 

11.710,- 
telijk Werk 4.535,- 4.535,- 

69 3q6,97 65.547,96 
55.300,- 65.547,96 66.911,— 

55.300.- 

Tekort 3 839.01 
11.611,— 

2 



5.700,— 

3.000,- 

900,- 

1.100,— 

1 

Pt 

Toelichting bij de Rekening 
van baten en lasten over 1954 

Ten aanzien van de vorm van de rekening 
en enige andere algemene aspecten moge wor-
den verwezen naar de toelichting op de begro-
ting 1955, zoals gepubliceerd in het voorgaand 
nummer van „In en Om". 

Voor de cijfers vpi de afzonderlijke stichtin-
gen zijn geen vergelijkbare begrotingscijfers 

--voor 1954 voorhanden, omdat deze in een vorig 
jaar niet zijn opgemaakt. Een uitzondering 
vormt de exploitatie Rekenschap, welke oor-
spronkelijk in de algemene Verbonds;begroting 
1954 was opgenomen. 	• 

Bij de vergelijking van de werkelijke uit-
komsten over 1954 en de begrotingscijfers over 
datzelfde jaar, blijken de belangrijkste verschil-_ 
len de volgende te zijn. 

NADELIG:,  
Exploitatie De Ark 

Ondanks hogere opbrengst, door-
dat de kosten meer zijn geste-
gen, voornamelijk dobr onder-
houd van gebouw en inventaris. 

Centraal Bureau 
Verhoging van salarissen in 
verband met lOonronde en uit-
breiding van de werkzaamheden. 

Propagandakosten 
Als gevolg van de demonstra-
tieve vergaderingen. 

Contributies 
Te hoog geraamd 

VOORDELIG: 
Practisch Humanisme 	_ 

(zie toelichting be- 
groting 1954) 	f 1.700,— 

Arbeiderskampen 	„ 1.300,— 
Expl. Mens en Wereld 

Door groter aantal 
abonné's 	 „ 2.000,- 

Te transporteren 	f 5.000,— ƒ 10.700,— 

Transport 	 ƒ 5.000,— f .10.700,- 

Rekenschap 
Exploitatie 	overge- 
boekt 	naar 	Socra- 
tes 	 „ 700,— 

In en Om 	 „ 1.100,— 
Reiskosten 	 „ 1.300,— 
Diverse posten per saldo „ 600,- 8.700,— 

Per saldo nadeliger 
Het geraamde begro-
tingstekort bedroeg 

Waarvan gedekt door: 
Niet geraamde giften 
Opbouwfonds 
Geput uit Reserve-
fonds Centraal Gees-
telijk Werk (zie jaar-
verslag) 

Tekort in de Reke-
ning van baten en 
lasten 

f 2.000,— 

„ 11.600,- 

13.600,— 

f 5.200,— 

„ 4.500,— „ 9.700,— 

f 3.900,— 

Balans per 31 December 1954 
Vastgelegde middelen Bestemmingsreserves 
Pand Bleyenburgstraat 1, Utrecht 21.823,19 Fonds Centraal Geestelijk Werk 10:239,79 
Conferentie-oord De Ark 97.350,49 Humanistische Stichting.  428,95 
Auto arbeiderskampen 6527,50 Giften en legaten 425, 

125.701,18 11.093,74 
Voorraden Schulden op lange termijn 
Boeken en brochures 3.098,76 Hypothecaire lening Bleyenburgstraat 6.159,83 
Souvenirs 565,41 „ 	De Ark 9.600,- 
Diverse goederen De Ark 1.779,82 Lijfrenteverplichting onder hyp. verband 

5.443,99 De Ark 58.868,- 
Vorderingen Diverse leningen 30.475,- 
Gemeenschappen en gewesten 6.426,34 
Diverse vorderingen en vooruitbetaalde lasten 7.055,97 105.102,83 

13.482,31 Schulden op korte termijn 
Kasmiddelen 
Eigen vermogen 

6.151,01 Crediteuren, verschuldigde kosten 
VOoruitontvangen gelden 

32.476,02 
2.280,40 

Op 1 Januari 1954 
Af: nadelig saldo 1954 

4.135,03 
3.839,01 34.756,42 

296,02 
Negatief vermogen Socrates 

per saldo negatief kapitaal 
470,52 

174,50 

150.952,99 150.952.99 

Staat van eigendommen en afsdhrijvingen naar de stand per 31 December 1954 
Aanschaf- 

fingswaarde 
1 Jan. '54 

Aanschaf- 
fingen minus 
verkopen '54 

Aanschaf- 	Afschrij- 
fingswaarde 	vingen t/m 
31 Dec '54 	31 Dec. '53 

Afschrij- 
vingen 
1954 

Afschrij- 
vingen t/m 
31 Dec '54 

Boekwaarde 
31 December 1954 

15.389,92 
3.337,36 
7.541,45 

78.882,74 
6.831,90 
1.511,13 

10 000.— 
15.024,53 

5.750,— 

2.322,71 
2.041,- 

3.557,20 

1 
4.716,12 

3.400,— 

15.389,92 
5.660,07 
9.582,45 

78.882,74 
10.389,10 
1.511,13 

10.000,- 
19.740,65 

9.150,— 
af: 2.622,50 

1.313,92 
2.734,36 
2.901,26' 

5.378,15 
1.697,38 
1.125.— 
3.000,— . 
2303,07 

1.516,67 

306,— 
725,71 

828,— 

3.587,30 
1.722,10 

386,13 
2.000,— 
1.974,— 

1.105,83 

1.619,92 
3.460,07 
3.729,26 

8.965,45 
3.419,48 
1.511,13 

. 5.000,- 
4.277,07 

2.622,50 
af: 2.622,50 

13.770,- 
2.200,- 
5.853,19 

21.823,19- 

97.350,49 

6.527,50 

Pand ,Bleyenburgstraat 	'Utrecht 
Aankoopkosten 
Verbouwingskosten 
Inventaris 

Conferentie-oord „De Ark" 
Aankoopkosten 
Verbouwingskosten 
Voorbereidinokosten 
Inventaris oud 
Inventaris nieuw 

Auto Arbeiderskampen 
Aankoopkosten 
Vrijgekomen afschrijving 

69.917,29 
6.969,62 

5.000,- 
15.463,58 

6.527,50 

144.269.03 16.037,03 157.653,56 21.969,81 12.635,07 31.982.38 125201.18 
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„ 8.700,— 

2.000,— 

„ 11.600,— 

f 13.600,— 

Toelichting bij de Rekening 
van baten en lasten over 1954 

Ten aanzien van de vorm van de rekening 
en enige andere algemene aspecten moge wor-
den verwezen naar de toelichting op de begro-
ting 1955, zoals gepubliceerd in het voorgaand 
nummer van „In en Om". 

Voor de cijfers van de afzonderlijke stichtin-
gen zijn geen vergelijkbare begrotingscijfers 

--voor 1954 voorhanden, omdat deze in een vorig 
jaar niet zijn opgemaakt. Een uitzondering 
vormt de exploitatie Rekenschap, welke oor-
spronkelijk in de algemene Verbonds-begroting 
1954 was opgenomen. 	• 

Bij de vergelijking van de werkelijke uit-
komsten over 1954 en de begrotingscijfers over 
datzelfde jaar, blijken de belangrijkste verschil-
len de volgende te zijn. 

NADELIG:,  

Exploitatie De Ark 	 f 5.700,— 
Ondanks hogere opbrengst, door- 
dat de kosten meer zijn geste- 
gen, voornamelijk door onder- 
houd van gebouw en inventaris. 

Centraal Bureau 	 3.000,— 
Verhoging van salarissen in 
verband met loonronde en uit- 
breiding van de werkzaamheden. 

Propagandakosten 	 900,— 
Als gevolg van de demonstra- 
tieve vergaderingen. 

Contributies 
Te hoog geraamd 	 1.100,— 

VOORDELIGE 
Practisch Humanisme 

(zie toelichting be- 
groting 1954) 

Arbeiderskampen 
Expl. Mens en Wereld 

Door groter aantal 
abonné's 

Te transporteren 	j 5.000,— f  10.700,— 

Transport 	 f 5.000,— f 10.700,— 

Rekenschap 
Exploitatie 	overge- 
boekt 	naar 	Socra- 
tes „ 700,— 

In en Om „ 1.100,— 
Reiskosten „ 1.300, 
Diverse posten per saldo „ 600,— 

Per saldo nadeliger 
Het geraamde begro- 
tingstekort bedroeg 

Waarvan gedekt door: 
Niet geraamde giften 
Opbouwfonds 
Geput uit Reserve-
fonds Centraal Gees-
telijk Werk (zie jaar-
verslag) 

Tekort in de Reke-
ning van baten en 
lasten 

1 1.700,- 
1.300,— 

„ 2.000,- 

f 5.200,- 

„ 4.500,— „ 9.700,— 

f 3.900,— 

Balans per 31 December 1954 
Vastgelegde middelen Bestemmingsreserves 
Pand Bleyenburgstraat 1, Utrecht 21.823,19 Fonds Centraal Geestelijk Werk 10.239,79 
Conferentie-oord De Ark 97.350,49 Humanistische Stichting 428,95 
Auto arbeiderskampen 6.527,50 Giften en legaten 425,- 

125.701,18 11.093,74 
Voorraden Schulden op lange termijn 
Boeken en brochures 3.098,76 Hypothecaire lening Bleyenburgstraat 6.159,83 
Souvenirs 565,41 De Ark 9.600,- 
Diverse goederen De Ark 1.779,82 Lijfrenteverplichting onder hyp. verband 

5.443,99 De Ark 58.868,- 
Vorderingen Diverse leningen 30.475,- 
Gemeenschappen en gewesten 6.426,34 
Diverse vorderingen en vooruitbetaalde lasten 7.055,97 105.102,83 

13.482,31 Schulden op korte termijn 
Kasmiddelen 
Eigen vermogen 

6.151,01 Crediteuren, verschuldigde kosten 
Vooruitontvangen gelden 

32.476,02 
2.280,40 

Op 1 Januari 1954 4.135.03 
Af: nadelig saldo 1954 3.839,01 34.756,42 

296.02 

Negatief vermogen Socrates 
per saldo negatief kapitaal 

470,52 
174,50 

150.952,99 150.952.99 

Staat van eigendommen en afschrijvingen naar de stand per 31 December 1954 
Aanschaf- 	Aanschaf- 	Aanschaf- 

fingswaarde fingen minus 	fingswaarde 
1 Jan. '54 	verkopen '54 	31 Dec '54 

Afschrij- 
vingen t/m 
31 Dec. '53 

Afschrij- 
vingen 
1954 31 Dec '54  

Afschrij- 
vingen t/m 

Boekwaarde 
31 December 1954 

Pand Bleyenburgstraat  1, Utrecht 
Aankoopkosten 
Verbouwingskosten 
Inventaris 

Conferentie-oord „De Ark" 
Aankoopkosten 
Verbouwingskosten 
Voorbereidinakosten 
Inventaris oud 
Inventaris nieuw 

Auto Arbeiderskampen 
Aankoopkosten 
Vrijgekomen afschrijving 

15.389,92 
3.337,36 
7.541,45 

78.882,74 
6.831,90 
1.511,13 

10 000.— 
15.024,53 

5.750,— 

2.322,71 
2.041,— 

3.557,20 

4.716,12 

3.400,— 

15.389,92 
5.660,07 
9.582,45 

78.882,74 
10.389,10 
1.511,13 

10.000,— 
19.740,65 

9.150,— 
af: 2.622,50 

1.313,92 
2.734,36 
2.901,26 

5.378,15 
1.697,38 
1.125,— 
3.000,— 
2.303,07 

1.516,67 

306,— 
725,71 

828,— 

3.587,30 
1.722,10 

386,13 
2.000,— 
1.974,— 

1.105,83 

1.619,92 
3.460,07 
3.729,26 

8.965,45 
3.419,48 
1.511,13 
5.000,— 
4.277,07 

2.622,50 
af: 2.622,50 

13.770,- 
2.200,- 
5.853,19 

21.823,19 

97.350,49 

6.527,50 

69.917,29 
6.969,62 

5.000,- 
15.463,58 

6.527,50 

144.269,03 16.037,03 157.653,56 21.969,81 12.635,07 31.982.38 125.701,18 
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Wist U 	 
dat het Humanistisch Verbond de volgende periodieken uitgeeft? 

driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cul-
tuur. Abonnementsprijs: f 7,50 per jaar; voor 
donateurs en contribuanten van de Stichting So-
crates en voor studenten f 6.—. 
Een greep uit de inhoud van het laatste nummer: 
Overtuiging en Objectiviteit (Libbe van der Wal). 
Levensbeschouwing en Objectiviteit (H. Redeker), 
de Functie der Religie (M. A. Romers), Open-
baring en Ongeloof (P. J. Stolk), Internationale 
Kroniek (B. W. Schaper). 

Actueel en veelzijdig. 
Hoofdredacteur: Dr H. Bonger: vaste medewer- 
kers o.m. dr J. C. Brandt Corstius, H. G. Canne- 
gieter, Heller Haasse, drs" 	Herbers, P. Krug, j. 
B. Meyer, dr 0. Noordenbos, dr j. P. van Praag, 
dr D. H. Prins, P. C. j. Reyne en mr A. Stempels. 

Verschijnt om de veertien dagen. 
Abonnementsprijs: f 3,— per jaar voor leden. 
Voor niet-leden f 5,—. 

Humanistische radiolezingen, gehouden voor de 
Vara-microfoon op Zondagochtenden. 
Abonnementsprijs: f 1,— per kwartaal. 

Centraal Bureau Humanistisch Verbond, Bleyen-
burgstraat 1, Utrecht. Tel. 10163, giro 304960. 

REKENSCHAP 

MENS EN WERELD 

WOORD VAN DE WEEK 

Zomerprogramma 1955. 
Uitvoerige inlichtingen vindt U in „In en 

Om" van Januari. jl., die wij U, op Uw ver-
zoek, graag toezenden. 

Familiekampen in De Ark, Nunspeet. 
Van 23-30 Juli berust de leiding bij het 

echtpaar J. Doets, van 30 Juli-6 Augustus 
bij J. Smid en echtgenote, lekespelleiding 
M. Plettenberg, van 6-13 Augustus bij het 
echtpaar F. Bohlander met Mej. Bora Sweijd 
voor de zangleiding. De familie Hillmann 
zorgt voor de kinderen. 

Kampen in een prettige sfeer en prachtige 
omgeving, met een afwisselend programma. 
Gezinskamers van drie tot zes personen. 

Kinderen onder 1 jaar verblijven kosteloos. 
Voor kinderen van 1 t/m 6 jaar betaalt 

men f 23,50, van 7 t/m 14 jaar .ƒ 35,—. Deel-
nemers boven 14 jaar wordt f 43,50 berekend. 

Haast U, want deze kampen zijn al bijna 
volgeboekt. 

Tentenkamp in De Achterhoek (niet op 
Schouwen, zoals eerder werd vermeld), van 
6-13 Augustus onder leiding van het echt-
paar F. van Praag.. 

Een intiem kamp van eenvoudige opzet: 
er zijn gezinstenten en een conversatie-eet-
tent. De prijs bedraagt 3'23,— voor volwas-
senen en f 19,— voor kinderen t/m 11 jaar. 

Aanmelding vóór 1 Mei. 

De Kinderkampen in .het kamphuis „De 
Korenbloem" te Elspeet, voor kinderen van 
7 t/m 13 jaar. 

Van 30 Juli-6 Aug. heeft het echtpaar 
J. Weggelaar de leiding, van 6-13 Aug. het 
echtpaar C. Polderman. Heerlijke, afwisse-
lende dagen, goed verzorgd, onder ervaren 
leiding. De prijs bedraagt .02,50 en f 4,—
verplicht zakgeld (o.a. voor een bustocht). 
Na overmaking van f 1,— op giro 304960 van 
het Hum. Verbond, Utrecht wordt het maand-
bericht „De Korenbloem" toegezonden. 

Voor alle bovengenoémde kampen dient 
10,— p.p. p.w. vooruit gestort te worden. 

Inlichtingen en aanmeldingen bij De Ark, 
Nunspeet. 

SVHG-kampen voor middelbare scholieren, 

Zomerst' 
25 o 

De Zomerschool — georganiseerd 
door de humanistische stichting 
„Socrates" — zal dit jaar gehouden 

worden van 25 tot 30 Juli in de ge-
bouwen van de Internationale 
Schooi voor Wijsbegeerte in Amers-
foort. Onderwerp: „Sociale gerech-
tigheid in zijn verschillende aspec-
ten". Namen der sprekers worden 
later bekend gemaakt. 

Het aantal deelnemers voor de 
Zomerschool zal beperkt zijn, tijdige 
opgave is dus gewenst. De kosten 
voor deelneming zijn: f 40,— inclu-
sief volledig pension; zonder pension 
f 12,—. Aanmeldingen: Secretariaat 
„Socrates", Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht.  

onder auspiciën van het H.V. Een tenten-
kamp van 20-27 Juli in Varse (Twente) en 
een trekkamp (ook met tenten), eveneens 
van 20-27 Juli. Over dit laatste kamp wordt 
alleen de ouders een reisschema toegezonden. 
Prijs voor beide kampen f 26,50 p.p. 

Inlichtingen bij Mej. M. Balvers, Goethe-
laan 27, Utrecht. 

Het HJG-kamp wordt gehouden bij Coo 
(Luik, België) van 30 Juli-6 Augustus. De 
prijs bedraagt f 30,—, excl. reis, die evt. ge-
meenschappelijk gemaakt wordt. Inlichtingen 
bij Coen Brink, Parallelweg 80, Koog a.d. 
Zaan. 

Over het Pinksterkamp kunt U inlichtin-
gen vragen bij Mej. M. de Nachtegaal, Govert 
Flinckstr. 144 II, Amsterdam Z. 

Het HJB-kamp heeft z'n definitieve plaats 
nog niet gevonden, daar hoort U nog over. 
Ook de data volgen nog. 

Het -is bedoeld voor jonge mensen van 
15 tot 23 jaar. 

Inlichtingen bij Mej. J. Prins, Weth. Vente-
weg 70, Gouda, die ook nadere mededelingen 
verstrekt over het Pinksterkamp, dat de 
HJB gaat organiseren. 

ARK-bijeenkomsten. Het Paas- en het 
Pinksterkamp lopen van de Zaterdagmiddag 
vóór de feestdagen tot na de laatste maaltijd 
op de 2e feestdag. Men kan echter ook langer 
blijven. Voor de eigenlijke kampjes betaalt 
men f 14,—, voor kinderen onder 11 jaar 
.ƒ 11,—. Over het programma en de leiding 
volgen nog mededelingen. 

De bijeenkomst voor Bejaarden zal niet 
in het voorjaar, maar in de loop van Sep-
tember plaats hebben: het echtpaar Dijkstra 
heeft weer de leiding. Men zal van Maandag-
morgen tot Zaterdagmorgen in De Ark ver-
blijven tegen een prijs van ƒ 28,— of f 
naar keuze.. Over de juiste data volgen nog 
mededelingen. 

• I 

Huisvrouwen-vacantie op de „Ark 

Als de natuur op zijn mooist is, de schoon-
maak achter de rug en de zomerkleren In 
orde zijn, bestaat er gelegenheid om een paar 
heerlijke vacantie-dagen door te brengen op 
„De Ark". Van Maandag 9 Mei tot Vrijdag-
middag 13 Mei wordt De Koepel voor onze 
huisvrouwen gereserveerd, waar we ons 
eigen gezin vormen. De dagen zullen door-
gebracht worden met heerlijk uitrusten, 
wandelen, lezen, met elkaar praten, discus-
siëren over problemen, die in het bizonder 
de vrouwen interesseren en in de avond-
uren wordt er muziek gemaakt, voorgedra-
gen, enz. enz. 

De kosten zijn f 5,— per dag en we zijn 
er vier volle dagen, zodat de totale kosten 
„I 20,— plus reiskosten zullen bedragen. 

We moeten dus gaan sparen en de echtge-
noten moeten hierbij helpen, terwijLgemeen-
schapsbestt=en wellicht ook nog wel vrou-
wen weten, die er nodig eens een paar dagen 
uit moeten, maar b.v. Of moeilijkheden heb-
ben met de kosten Of met het verzorgen van 
de kinderen. Daar is altijd een weg op te 
vinden. 

De leiding van de week is in handen van 
mevr. A. Treurniet—Wiersma. 

Aangezien we tijdig willen weten op hoe-
veel gasten we kunnen rekenen, is het wel 
zeer gewenst, dat U zich tijdig opgeeft aan 
„de Ark" voor dit kamp. En in ieder geval 
direct beginnen met.... sparen!! 

Testamentaire Beschikking 

Degenen die het Humanistisch 
Verbond willen gedenken bij 
testamentaire beschik-
k i n g, verzoeken wij daartoe de 
volg-ende vorm te kiezen: 

'Ik vermaak aan het Huma- 

nistich Verbond te Utrecht 

de som van 	..... 	, uit 

te keren binnen 	maan- 

den na mijn overlijden, vrij 

van alle kosten en rechten.' 

CANDIDATEN 

Financiële Commissie 
Voor deze commissie werden de volgende 
personen uitgenodigd een candidatuur te 
aanvaarden: 
J. van den Ban, Amstelveen; J. Doets, 
Arnhem; Th. W. Polet, Soest (Hoofdbestuur). 

mol van 
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Wist U 	 
dat het Humanistisch Verbond de volgende periodieken uitgeeft? 

driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cul-
tuur. Abonnementsprijs: f 7,50 per jaar; voor 
donateurs en contribuanten van de Stichting So-
crates en voor studenten f 6.—. 
Een greep uit de inhoud van het laatste nummer: 
Overtuiging en Objectiviteit (Libbe van der Wal), 
Levensbeschouwing en Objectiviteit (H. Redeker), 
de Functie der Religie (M. A. Romers), Open-
baring en Ongeloof (P. J. Stolk), Internationale 
Kroniek (B. W. Schaper). 

Actueel en veelzijdig. 
Hoofdredacteur: Dr H. Bonger; vaste medewer-
kers am dr J. C. Brandt Corstius, H. G. Canne-
gieter, Fiella Haasse, drs H. Herbers, P. Krug, J. 
B. Meyer, dr 0. Noordenbos, dr J. P. van Praag, 
dr D. H. Prins, P. C. J. Reyne en mr A. Stempels. 

Verschijnt om de veertien dagen. 
Abonnementsprijs: f 3,— per jaar voor leden. 
Voor niet-leden f 5,—, 

Humanistische radiolezingen, gehouden voor de 
Vara-microfoon op Zondagochtenden. 
Abonnementsprijs: f 1,— per kwartaal. 

Centraal Bureau Humanistisch Verbond, Bleyen-
burgstraat 1, Utrecht. Tel. 10163, giro 304960. 

REKENSCHAP 

MENS EN WERELD 

WOORD VAN DE WEEK 

Zomerprogramma 1955. 
Uitvoerige inlichtingen vindt U in „In en 

Om" van Januari jl., die wij U, op Uw ver-
zoek, graag toezenden. 

Familiekampen in De Ark, Nunspeet. 
Van 23-30 Juli berust de leiding bij het 

echtpaar J. Doets, van 30 Juli-6 Augustus 
bij J. Smid en echtgenote, lekespelleiding 
M. Plettenberg, van 6-13 Augustus bij het 
echtpaar F. Bohlander met Mej. Bora Sweijd 
voor de zangleiding. De familie Hillmann 
zorgt voor de kinderen. 

Kampen in een prettige sfeer en prachtige 
omgeving, met een afwisselend programma. 
Gezinskamers van drie tot zes personen. 

Kinderen onder 1 jaar verblijven kosteloos. 
Voor kinderen van 1 t/m 6 jaar betaalt 

men f 23,50, van 7 t/m 14 jaar f 35,—. Deel-
nemers boven 14 jaar wordt 1'43,50 berekend. 

Haast U, want deze kampen zijn al bijna 
volgeboekt. 

Tentenkamp in De Achterhoek (niet op 
Schouwen, zoals eerder werd vermeld), van 
6-13 Augustus onder leiding van het echt-
paar F. van Praag.. 

Een intiem kamp van eenvoudige opzet: 
er zijn gezinstenten en een conversatie-eet-
tent. De prijs bedraagt ,ƒ 23,— voor volwas-
senen en f 19,— voor kinderen t/m 11 jaar. 

Aanmelding vóór 1 Mei. 

De Kinderkampen in .het kamphuis „De 
Korenbloem" te Elspeet, voor kinderen van 
7 t/m 13 jaar. 

Van 30 Juli-6 Aug. heeft het echtpaar 
J. Weggelaar de leiding, van 6-13 Aug. het 
echtpaar C. Polderman. Heerlijke, afwisse-
lende dagen, goed verzorgd, onder ervaren 
leiding. De prijs bedraagt f 32,50 en f 4,—
verplicht zakgeld (o.a. voor een bustocht). 
Na overmaking van f 1,— op giro 304960 van 
het Hum. Verbond, Utrecht wordt het maand-
bericht „De Korenbloem" toegezonden. 

Voor alle bovengenoemde kampen dient 
10,— p.p. p.w. vooruit gestort te worden. 

Inlichtingen en aanmeldingen bij De Ark, 
Nunspeet. 

SVHG-kampen voor middelbare scholieren, 

Zomerschool van 
25 tot 30 Juli 

De Zomerschool — georganiseerd 
door de humanistische stichting 
„Socrates" — zal dit jaar gehouden 
worden van 25 tot 30 Juli in de ge-
bouwen van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte in Amers-
foort. Onderwerp: „Sociale gerech-
tigheid in zijn verschillende aspec-
ten". Namen der sprekers worden 
later bekend gemaakt. 

Het aantal deelnemers voor de 
Zomerschool zal beperkt zijn, tijdige 
opgave is dus gewenst. De kosten 
voor deelneming zijn: f 40,— inclu-
sief volledig pension; zonder pension 
f 12,—. Aanmeldingen: Secretariaat 
„Socrates", Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht. 

onder auspiciën van het H.V. Een tenten-
kamp van 20-27 Juli in Varse (Twente) en 
een trekkamp (ook met tenten), eveneens 
van 20-27 Juli. Over dit laatste kamp wordt 
alleen de ouders een reisschema toegezonden. 
Prijs voor beide kampen f 26,50 p.p. 

Inlichtingen bij Mej. M. Balvers, Goethe-
laan 27, Utrecht. 

Het HJG-kamp wordt gehouden bij Coo 
(Luik, België) van 30 Juli-6 Augustus. De 
prijs bedraagt f 30,—, excl. reis, die evt. ge-
meenschappelijk gemaakt wordt. Inlichtingen 
bij Coen Brink, Parallelweg 80, Koog a.d. 
Zaan. 

Over het Pinksterkamp kunt U inlichtin-
gen vragen bij Mej. M. de Nachtegaal, Govert 
Flinckstr. 144 II, Amsterdam Z. 

Het HJB-kamp heeft z'n definitieve plaats 
nog niet gevonden, daar hoort U nog over. 
Ook de data volgen nog. 

Het is bedoeld voor jonge mensen van 
15 tot 23 jaar. 

Inlichtingen bij Mej. J. Prins, Weth. Vente-
weg 70, Gouda, die ook nadere mededelingen 
verstrekt over het Pinksterkamp, dat de 
HJB gaat organiseren. 

ARK-bijeenkomsten. Het Paas- en het 
Pinksterkamp lopen van de Zaterdagmiddag 
vóór de feestdagen tot na de laatste maaltijd 
op de 2e feestdag. Men kan echter ook langer 
blijven. Voor de eigenlijke kampjes betaalt 
men f 14-,—, voor kinderen onder 11 jaar 
1 11,—. Over het programma en de leiding 
volgen nog mededelingen. 

De bijeenkomst voor Bejaarden zal niet 
in het voorjaar, maar in de loop van Sep-
tember plaats hebben: het echtpaar Dijkstra 
heeft weer de leiding. Men zal van Maandag-
morgen tot Zaterdagmorgen in De Ark ver-
blijven tegen een prijs van .ƒ 28,— of f 25,—, 
naar keuze. Over de juiste data volgen nog 
mededelingen. 

Huisvrouwen-vacantie op de „Ark,' 

Als de natuur op zijn mooist is, de schoon-
maak achter de rug en de zomerkleren in 
orde zijn, bestaat er gelegenheid om een paar 
heerlijke vacantie-dagen door te brengen op 
„De Ark". Van Maandag 9 Mei tot Vrijdag-
middag 13 Mei wordt De Koepel voor onze 
huisvrouwen gereserveerd, waar we ons 
eigen gezin vormen. De dagen zullen door-
gebracht' worden met heerlijk uitrusten, 
wandelen, lezen, met elkaar praten, discus-
siëren over problemen, die in het bizonder 
de vrouwen interesseren en in de avond-
uren wordt er muziek gemaakt, voorgedra-
gen, enz. enz. 

De kosten zijn f 5,— per dag en we zijn 
er vier volle dagen, zodat de totale kosten 
1 20,— plus reiskosten zullen bedragen. 

We moeten dus gaan sparen en de echtge-
noten moeten hierbij helpen, terwijl gemeen-
schapsbesturen wellicht ook nog wel vrou-
wen weten, die er nodig eens een paar dagen 
uit moeten, maar b.v. Cif moeilijkheden heb-
ben met de kosten 6f met het verzorgen van 
de kinderen. Daar is altijd een weg op te 
vinden. 

De leiding van de week is in handen van 
mevr. A. Treurniet—Wiersma. 

Aangezien we tijdig willen weten op hoe-
veel gasten we kunnen rekenen, is het wel 
zeer gewenst, dat U zich tijdig opgeeft aan 
„de Ark" voor dit kamp. En in ieder geval 
direct beginnen met.... sparen!! 

Testamentaire Beschikking 

Degenen die het Humanistisch 
Verbond willen gedenken bij 
testamentaire beschik-
k i n g, verzoeken wij daartoe de 
volgende vorm te kiezen: 

'Ik vermaak aan het Huma-

nistich Verbond te Utrecht 

de som van 	  uit 

te keren binnen 	 maan- 

den na mijn overlijden, vr 

van alle kosten en rechten.' 

CANDIDATEN 

Financiële Commissie 
Voor deze commissie werden de volgende 
personen uitgenodigd een candidatuur te 
aanvaarden: 
J. van den Ban, Amstelveen; J. Doets, 
Arnhem; Th. W. Polet, Soest (Hoofdbestuur). 
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