
Het karwei 

is nog niet 

klaar! 
Het is namens alle leden geweest, dat 

wij op de middag van de receptie ter 
gelegenheid van het tienjarig bestaan het 
hoofdbestuur het jubileumgeschenk heb-
ben aangeboden. We zeggen met nadruk 
„alle" leden, omdat wij onze gehele aktie 
gevoerd hebben in het besef, dat dit een 
zaak was die ons allen aanging en wij 
er met elkaar voor moesten zorgen, een 
overtuigend bewijs te leveren van onze 
waardering voor hetgeen in die tien jaar 
gepresteerd was. 

Of we daarin geslaagd zijn, moet ieder 
bij zichzelf nagaan. Het resultaat was 
iets om trots op te zijn. Een toename van 
ons ledental met maar liefst 12% of 
ruim 1200 mensen, die zich in deze laat-
ste maanden bij het Verbond hebben 
aangesloten en een bedrag van f36.000,—, 
daarmede mogen we voor de dag komen. 

Maar dat neemt niet weg, dat naar 
onze mening we toch nog van een voor-
lopig resultaat kunnen spreken. In de 
eerste plaats omdat we weten dat men in 
vele gemeenschappen nog steeds bezig 
is, zowel met de ledenwinning als met 
de verkoop van zegels, maar ook omdat 
door welke oorzaak dan ook, een aantal 
van onze leden nog verzuimd heeft zijn 
bijdrage te leveren. We hebben' dan ook 
bij het noemen van de cijfers erop ge-
wezen, dat deze nog belangrijk hoger 
zullen worden, en dat was niet uit on-
verantwoordelijk optimisme. Ook nu nog, 
dus na het jubileum, komen afrekeningen 
binnen en worden giften overgemaakt. 
En wat de ledenwinst betreft, deze moet 
in de komende maanden zeker blijven 
doorgaan, niet alleen omdat we onze 
huisbezoekers dringend aanraden hun 
zeer belangrijke werk af te maken, maar 
ook omdat juist door het jubileum het 
Verbond in. de publieke belangstelling 
staat. Daar moeten we zeker gebruik van 
maken. 

We zijn dankbaar voor de aktiviteiten 
en de medewerking van zovelen, die het 
mogelijk hebben gemaakt tot een zo ver-
heugend resultaat te komen. Maar we 
willen deze aktie niet met dit woord van 
dank besluiten zonder hen, die menen dat 
zij deze dank niet hebben verdiend er-
aan te herinneren, dat giro 7156 ten 
name van het Humanistisch Verbond, 
Jubileumfonds, te Utrecht, nog niet is 
opgeheven en dat zij hun eventuele ver-
zuim nog ruimschoots kunnen goed-
maken. 

TA. W. P. 
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het Iiiiimanistisch Vérbon 
MEDEDELINGEN VOOR DE LEDEN 

Na hei feest 

H et was zaterdag 18 februari druk in een der zalen van het Carltonhotel in 
Amsterdam. Meer dan driehonderd receptiegangers, leden en niet-leden, 

hadden zich door kou noch sneeuw laten weerhouden om het hoofdbestuur van het 
jarig Verbond geluk te wensen met het 10-jarig bestaan. Het was verkwikkend zo-
velen zo welgezind bijeen te zien. Er werden veel handdrukken en vriendelijke 
woorden gewisseld, zowel met geestverwanten als met buitenstaanders. 

Mr. L. A. M. Lamers, direkteur-generaal van het gevangeniswezen, sprak van 
de waardering, die ten departemente voor het Verbondswerk onder de gedetineer-
den wordt gevoeld. Mr. J. A. W. Burger, voorzitter van de Tweede-Kamerfraktie 
van de Partij van de Arbeid, onderstreepte de betekenis van het Verbond voor het 
geestelijk welzijn van het Nederlandse Volk in het algemeen. Prof. mr. P. J. Oud, 
die op het laatste ogenblik verhinderd was persoonlijk aanwezig te zijn, liet tele-
grafisch van zijn belangstelling blijken. Voor de centrale kommissie voor het vrij-
zinnig protestantisme sprak dr. J. A. de Koning, die zijn gelukwensen wist te ver-
binden met een even geestige als fijnzinnige behandeling van overeenkomsten en 
verschillen tussen vrijzinnig protestantisme en humanisme. Dr. 0. Noordenbos 
trad op als woordvoerder voor „De Dageraad". 

De beste wensen van het Humanistisch Verbond België en de International Hu-
manist and Ethical Union werden uitgesproken door prof. dr. L. de Coninck. 
Sprekend namens de organisaties, verenigd in het Humanistisch Centrum „Mens en 
Wereld" belichtte mr. J. In 't Veld de taak, die het humanisme in het bijzonder 
voor het behoud van de Westeuropese geestelijke waarden heeft te vervullen. In 
een kort woord liet burgemeester d'Ailly van zijn waardering blijken. Evenzo deden 
de heren ir. A. v. d. Berg en J. B. Binnendijk, namens de N.V.S.H. en de Zwingli-
Bond. 

Tenslotte was het woord aan de voorzitter van het Jubileum-komitee, de heér Th. 
W. Polet, die naast de gelukwensen van gemeenschappen en gewesten het Jubi-
leumgeschenk aanbood, waardoor het Verbond 1218 nieuwe leden en ruim 36.000 
gulden rijker werd. Met een daverend applaus gaven alle aanwezigen uitdrukking 
aan hun dankbaarheid voor de door Jubileum-komitee en vele anderen ontplooide 
aktiviteit. 

Van Praag vond tenslotte het juiste woord voor ieder, die — op welke wijze dan 
ook — van zijn of haar medeleven had laten blijken. 

's Avonds werd in het Centraal Theater „Erasmus" ten tonele gevoerd. In ge-
spannen aandacht volgde een geboeide zaal dit „Spel van het Humanisme". In het 
bijzonder de gave vertolking van de hoofdrol maakte indruk. Aan het slot waren 
er bloemen en geschenken voor Ad. Hooykaas, Mevrouw Stuiveling, de spelers en 
de andere medewerkers. 

Voldaan trokken de bezoekers daarna door de besneeuwde straten van Amster-
dam huiswaarts, hetgeen veelal betekende naar het logeeradres van gastvrije Am-
sterdamse leden. 

Zondagochtend om 10 uur ontmoetten ruim 600 humanisten elkaar in „ICrasna-
polsky". Ofschoon de temperatuur in de zaal het moeilijk maakte de ijzige winter 
te vergeten, verdween de kilte op slag toen het Riintgen-kwartet het snarenspel 
inzette van zonnige ernst, waarvan alleen Mozart het geheim kende. 

In een helder en sterkend betoog wees Brandt Corstius op de noodzaak en de 
mogelijkheden van 's mensen zelfbevrijding en op de onvervangbare bijdrage die 
we daarbij van het humanisme mogen verwachten. 

Nadat wederom in subliem samenspel een Adagio van Beethoven had geklon- 
(Vervolg op pag. 3) 
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Inkomen: 
t/m f 60.- p.w., 
t/m „ 80.- p.w., 
t/m „ 100.- p.w., 
t/m „ 120.- p.w., 
t/m „ 140.- p.w., 
t/m „ 160.- p.w., 
t/m „ 200.- p.w., 
bov. „ 200.- p.w., 

f 255.- p.m., 
„ 340.- p.m., 
„ 425.- p.m., 
„ 510.- p.m., 
22595.- p.m., 
„ 680.- p.m., 
„ 850.- p.m., 
„ 850.- p.m., 

ƒ 3000.- p.j. 
„ 4000.- p.j. 
„ 5000.- p.j. 
„ 6000.- p.j. 
„ 7000.-p.j. 
„ 8000.- p.j. 
„ 10000.- p.j. 
„ 10000.-p.j. 

door het H.B. verwachte totaalbedrag aan 
kontributie van ƒ 130.000.- op geen stukken 
na worden bereikt. 

b. Boven een inkomen van f 3.000.- is de door 
ons voorgestelde schaal hoger dan de oude 
regeling, zoals deze in de praktijk wordt toe-
gepast. De hier voorgestelde schaal zal dus 
een groter bedrag aan kontributie opleveren, 
dan de oude schaal in werkelijkheid deed, 
vooral ook, omdat hier zeer weinig ledenver-
lies is te duchten. 

(Zwolle) 

5. Art. 20, lid 2, te wijzigen als volgt: 
De leden stellen hun kontributie vast vol-
gens onderstaande schaal: 

Inkomen: 
t/m f 50.- p.w., f 
t/m „ 60.- p.w., „ 
t/m „ 80.- p.w., „ 
t/m „ 100.- p.w., „ 
t/m „ 120.- p.w., „ 
t/m „ 160.- p.w., „ 
t/m „ 200.- p.w., „ 
t/m „ 240.- p.w., „ 
t/m „ 280.- p.w., „ 
t/m „ 320.- p.w., „ 
daarboven 

Kontributie: 

210.- p.m., 
250.- p.m., 
335.- p.m., 
420.- p.m., 
500.- p.m., 
670.- p.m., 
835.- p.m., 

1000.- p.m., 
1170.- p.m., 
1335.- p.m., 

2500.- p.j. 
„ 	3000.- p.j. 
„ 	4000.- p.j. 
„ 	5000.- p.j. 
„ 	6000.- p.j. 
„ 	8000.- p.j. 
„ 10000.- p.j. 
„ 12000.-p.j. 
„ 14000.- p.j. 
„ 16000.- p.j. 

ƒ 0.25 per jaar 
,, 0.50 per jaar 
„ 0.85 per jaar 
,, 1.25 per jaar 

1.70 per jaar 
,, 2.55 per jaar 
,, 3.40 per jaar 
,, 4.25 per jaar 

per jaar 
per jaar 

6.70 per jaar 
art. 20, lid 3 vervalt 
art. 20, lid 4 vervalt 
art. 20, lid 5 vervalt 
art. 20, lid 6 wordt lid 3 
art. 20, oud lid 5 wordt nieuw lid 4. 
Toelichting: 

De door het hoofdbestuur voorgestelde kon-
tributieschaal geeft voor de lagere inkomens te 
weinig differentiatie. Verder is het o.i. beter om 
voor gepensioneerden enz. geen 
positie te scheppen. De door deze kategorieënuitzonderings- 

te betalen kontributie behoort normaal in de 
schaal te worden opgenomen. Voor de hoogste inkomens wordt een maximum-kontributie van f 50.- per jaar te laag geacht. 

Al moge de financiële invloed van deze groep 
thans zeer beperkt zijn, bij een meer juiste toe-
passing van de kontributieschaal en ook met 
het oog op komende verhogingen van het in-
komstenniveau zal deze groep in de toekomst 
van veel meer betekenis kunnen worden. 
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6. De schaal van art. 20, lid 2  als volgt: 

Inkomen: 

t/m f 80.- p.w., 
t/m „ 100.- p.w., 
t/m „ 120.- p.w., 
t/m. „ 160.- p.w., 
t/m „ 200.- p.w., 
boven 200.- p.w., 

per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 
per maand 

5.85 

340.- p.m. 
,,,, 

5
42 

105
.-
_ pan.' 

680.- p.m.' ' 
850.- p.m. 
58 0.- p.m., 

Minimum kontributie: 
0.25 

f 0 25 p.w., f 1.- p.m. 
P.w., „ 1.50 p.m. „ 0.50 p.w., „ 2.- 

„ 0.75 p.w., „ 3.- pan,
„ 1.- p.w., „ 4- p.m. 

.m. „ 1.25 p.w., „ 5.- p.m. 

f 
22 

32 

22 

22 

23 

22 

55 

52 

22 

22 

3.-
6.-

10.-
15.-
20.-
30.-
40.-
50.-
60.-
70.- 
80.- 

4.000.- p.j. 
5.000.- p.j. 
'6.000.- p.j. 
8.000.- p.j. 

10.000.- pi-
10.000.- p.j. 

f 
32 

32 

21 

22 

ertoe te brengen hun kontributie te verhogen. 
Daartoe zouden wij de gemeenschappen willen 
opdragen elk jaar een intensieve aktie te voeren 
door middel van circulaires en zo mogelijk door 
systematische persoonlijke bezoeken. 

Voor de leden, die onder financieel ongunstige 
omstandigheden verkeren en daardoor niet vol-
gens de schaal kunnen betalen, zou een bindend 
voorschrift in strijd zijn met de humanistische 
gedachte; ook voor deze leden zou lager kontri-
butie betalen het karakter hebben van „ontdui-
king", als de woorden „naar inzicht en omstan-
digheden" zouden komen te vervallen. 

(Haarlem) 

3. Art. 20, lid 2, te wijzigen als volgt: 
„De jaarlijkse kontributie bedraagt 4 pro 
mille van het, met f 3.000,- verminderde, 
jaarlijkse inkomen, met een minimum van 
f 10,- en een maximum van f 50,-." 

(Bussum en Omstreken) 

4. Art. 20, lid 2, te lezen als volgt: „De 
leden stellen hun kontributie vast volgens 
onderstaande schaal: 

Toelichting: 
Bij het vaststellen van het kontributiebedrag 

behoort men rekening te kunnen houden met 
biezondere omstandigheden, naar het oordeel 
van het betreffende lid. Daarom mag de aan-
gegeven schaal niet meer zijn dan een richtlijn. 

Bovendien is het onjuist een regeling vast te 
stellen waarop kontrole niet mogelijk is, terwijl 
verwacht mag worden, op grond van tot nu toe 
opgedane ervaringen, dat men er zich niet strikt 
aan zal houden. 

(Amsterdam) ƒ 0.10 p. week, 
„ 0.15 p. week, 

Dat vele leden zich niet aan de richtlijnen 	„ 0.20 p. week, 
hielden en zich ook niet aan een nieuwe schaal „ 0.30 p. week, 
zullen houden (f 73.000.- kontributieinkomsten „ 0.40 p. week, 
in plaats van f 156.000.-) komt, doordat men „ 0.60 p. week, 
nog tekort schiet in waardering van en offer- „ 0.80 p. week, 
vaardigheid voor het Verbond, en anderdeels „ 1.- p. week, 
door onvermogen, b.v. door ongunstige gezins-
omstandigheden. 

Een bindend voorschrift zou met het oog op 
de eerste groep ontaktisch zijn: wij zouden vele 
leden kwijtraken en de aanwinst van nieuwe le-
den remmen, terwijl wij nu de kans hebben hen 

AGENDA 
van het 10de jaarlijkse kongres op 21 en 22 april 1956 te Apeldoorn: 

I. Opening 

II. Notulen, mededelingen en ingekomen stukken 

III. Jaarverslag van de sekretarissen 

IV. Inleiding van mr. H. B. J. Waslander: „Het Humanisme, als grond-
slag voor politieke keuze" 

V. Financiële paragraaf jaarverslag 
Rekening en verantwoording 1955 
Kontributie-voorstel en amendementen 
Begroting 1956 

VI. Overige voorstellen der gemeenschappen 

VII. Verkiezing hoofdbestuur en kaskommissie 

VIII. Bestuursoverdracht 

IX. Rondvraag 

X. Sluiting 

I. Amendementen op het kontributie-
voorstel van het Hoofdbestuur: 

1. Art. 20, lid 1, tussen „inkomen" en 
„met dien verstande" te lezen: „zoals dit 
uit de meest recente aanslag voor de in-
komstenbelasting of uit de loonbelasting-
gegevens blijkt", en . 

Toelichting: 
Deze toevoeging is opgenomen om de leden 

te wijzen op de morele plicht om bij inkomens-
vermeerdering hierin ook het Verbond te laten 
delen door wijziging van hun kontributie. Wij 
hebben sterk de indruk, dat het Verbond niet 
of weinig profiteert van loonronden en perio- 
dieke salarisverhogingen. 	

(Vlaardingen) 

2. De eerste zin van art. 20, lid 2, worde: 
„De leden bepalen naar inzicht en om-
standigheden hun kontributie aan de hand 
van onderstaande schaal (richtlijn)" 

(Bussum en Omstreken) 

Kontributie (minimum) 
f 0.421A p. mnd., f 5.00 p. jaar 
„ 0.65 p. mud., „ 7.50 p. jaar 
„ 0.85 p. mnd., „ 10.- p. jaar 
„ 1.30 p. mnd., „ 15.- p. jaar 
„ 1.70 p. mnd., „ 20.- p. jaar 
„ 2.55 p. mnd., „ 30.- p. jaar 
„ 3.40 p. mnd., „ 40.- p. jaar 
„ 4.25 p. mnd., „ 50.- p. jaar 

Toelichting: 
a. Het voorstel van het H.B. zal, blijkens voort-

durende ervaring, tot een niet te vermijden 
belangrijk ledenverlies leiden, vooral in de 
laagste inkomengroepen. Daardoor zal het 
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Op de receptie 
(De foto's op deze en de volgende bladzijde zijn 
van Wim Dimmendaal) 

(Vervolg van pag. 1) 

ken, sloot Van Praag met een kort woord deze bezinningsbijeenkomst en de Jubi- 

leumviering
I  

Ook in „n en Om" mocht een verslag niet ontbreken, al moest het zich beper- 
ken tot een wel zeer beknopte beschrijving van de voornaamste evenementen, die 
dank zij veler zorg en toewijding geheel naar wens verliepen. 

Het was een feestelijk weekeind niet in het minst door wat zich tussen, voor en 
na de vermelde gebeurtenissen afspeelde. Daar ontmoetten humanisten uit alle 

windstreken elkaar, werden vriendschapsbanden gelegd en versterkt. Daar bleek 
hoe dit, ons Verbond, is een levend verbond van mensen, die onbekommerd bijeen 
konden zijn doordat gemeenschappelijke bekommernis ze tezamen bracht. Het is 

deze verbondenheid en die dit de her 
toekom
denkin 

st
gsfeest een verkwikking maakte en die tevens 

het beste doet hop voor 
	. 

W. COENDERS 

f 0,30 p. week, f 1,30 p. mnd., f 15,— p. 
jaar. 

Toelichting: 
Het wil onze gemeenschap voorkomen, dat de 

sprong van f 4.000.7  op f 6.000.— per jaar te 
groot is en dat onder hen, die pl.m. f 5.000.—
per jaar verdienen, te veel bezwaren zullen 
komen tegen een kontributie van f 20.— per jaar 
of een overeenkomstig week- of maandbedrag. 
Wij vrezen daardoor dat leden uit de inkomens-
groep tussen f 4.000.— en f 6.000.— zullen be-
danken en de ledenwinning bemoeilijkt zal wor-
den of dat men ondanks het hogere inkomen zal 
terugvallen op de bij een inkomen van f 4.000.—
behorende kontributie. 

Daarom komt het ons gewenst voor tussen de 
kontributiegroepen voor inkomens van f 4.000.—
en f 6.000.— per jaar een groep voor een in-
komen van f 5.000.— 's jaars in te lassen. 

Wij geloven, dat daardoor het voorstel van 
het hoofdbestuur minder weerstand zal oproe-
pen, terwijl aanneming van ons amendement 
uiteindelijk tot een hogere kontributie-opbrengst 
zal leiden. 

(Drachten) 

9. Lid 4 van art. 20 en het laatste deel 
van lid 5, beginnend met „terwijl de kon-
tributies ...", schrappen. 

Wij menen, dat in hoofdzaak maandkontribu- Toelichting: 

tie-bedragen moeten worden bekendgemaakt. 

Het is g 

	

	 eerste sprong in de door 
ewenst, dat dit ronde bedragen zijn. Ver-

der menen wij, dat 
het hoofd 	

de 
bestuur voorgestelde schaal te groot is. 
dit amendement. Het heeft bovendien 

Vandoor dit dat de bedragen iets hoger zijn. 
Het te verwachten tekort uit de kontributieop-
brengst kan dan iets ldeiner zijn. (Amsterdam) 

7. De schaal in lid 2 van, art. 20 te wijzi-

gen als volgt: 

4.000.— of minder 

4.500.— 
" 5.000.- 

6.000.— 
" 6.500.— 
" 7.000.— 
" 7.500.— 
" 8.000.— 
" 8.500.- 

9.000.- 
9.500.- 

10.000.— of meer 

De schaal in het 11.B.-voorstel.is 
 al te 

Toelichting:  

vereenvoudigd. Op grond van onze ervaring vre-
zen wij, dat de grove indeling in klassen en de 
daaruit voortvloeiende grote sprongen in de mi-
nimum-kontributie ertoe zal leiden, dat de leden 
„op hun eigen houtje" zullen gaan interpoleren. 
Naar onze mening houdt het H.B.-voorstel dan 
ook de tendentie in, dat gemiddeld per lid on-
geveer f 5.— per jaar minder wordt betaald dan 
het H.B.-voorstel aangeeft. Ter vermijding van 
desillusie achten wij het daarom beter de schaal 
te verfijnen en wel zodanig dat de totaal te 
verwachten kontributie-ontvangst gelijk is aan 
het ten doel gestelde bedrag van f 130.000.—, of 
althans de kans biedt dit bedrag zo dicht moge-
lijk te benaderen. 

Daarom geven wij de voorkeur aan boven-
genoemde „verfijnde schaal", welke speciaal bij 
ledenwerving gemakkelijk is te hanteren. 

(Vlaardingen) 

8. De schaal in lid 2 van art. 20 te wijzi-
gen als volgt: 

In de tabel Inkomen te lezen na de regel 
„t/m f 80,— p.w., f 340,— p.m., f 4000,— 
P.i.": 
t/m f 100,— p.w., f 425,— p.m., f 5000,— 
P.j. 
In de tabel Minimum kontributie te lezen 
na de regel „f 0,40 p. week, f 1,70 p. 
mnd., f 20,— p. jaar": 

Toelichting: 
Het zou niet juist en niet humanistisch zijn, 

als de kaspositie van een gemeenschap invloed 
zou kunnen uitoefenen op het al of niet lid 
worden van een gegadigde voor het lidmaat-
schap. 

(Beverwijk) 

10. In lid 5 van art. 20 vervalle de twee-
de zin: „Hierbij worden . . . tot slot". 

Toelichting: 
Bij verhoging van de minimum-kontributie 

van f 5.— op f 10.— zal een aantal leden alleen 
te behouden zijn, door hen als „biezondere ge-
vallen" te beschouwen en hun kontributie op 
f 6.— te bepalen. Als daarvan geen 40% ten 
goede komt aan de gemeenschap, zal deze be-
langrijk achteruit gaan in ontvangsten, hetgeen 
aan de aktiviteiten naar binnen en naar buiten 
afbreuk zal doen. 

(Haarlem) 

11. In lid 5 van art. 20 het bedrag van 
f 10,— te veranderen in f 8,—. 

Toelichting: 
Wij menen, dat het niet juist is, dat de, kon-

tributie van de leden, die 6.— per jaar zullen 
gaan betalen, voor meer dan 100% aan de cen-
trale kas zal moeten worden afgedragen 
(62 	% van f 10.). In de regel zullen ,de be- 
treffende leden reeds langer lid zijn en niet 
meteen op het nieuwe kontributie-bedrag kun-
nen of willen overgaan. Dat de gemeenschappen 
de gevolgen hiervan volledig Moeten dragen en 
zelfs zo sterk, dat zij op deze. kontributies geld 
moeten toeleggen, lijkt ons onjuist. Wel achten 
wij het juist, dat de afdracht van deze leden 
prncentsgewijs hoger is, dan die van andere 
leden. Ons voorstel komt er op neer, dat van 
de f 6.— f 5.— zal worden afgedragen (62 .% 
van f 

(Amsterdam) 

Het hoofdbestuur heeft gemeend de 
bovenstaande amendementen zonder pre-
advies te moeten publieerm In het vol-
gende TfillEIMIDell' van lin en Om zal een al-
gemeen kommentaar op alle dan binnen-
gekomen amendementen gegeven worden, 

Inkomen per jaar 

f 

Kontributie 
f 10.7- 
„ 12.— 
„ 15.— " 
„ 18.— 
„ 
„ 24.— 
„ 	27.— 
„ 30.— 
„ 34.— 
„ 
„ 42.- 

46.— 
„ 50.— 

sterk 
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Verantwoording 
giften 

Onze alg. penning- 
meester, de heer 

W. C. Koppenberg 

Opbouwtonds Hum. Verbond 
J. B. te 's-Gr. 	 5.- 
A. V. te V. 	 10.- 
C. M. M.-G. te A. 	10.- 
E. W. A. v. D.-K. te A. 	2.50 
A. v. d. M. te A. 	7.- 
C. S. te A. 	 3.- 
J. S. te W. 	 10.— 
C. H. V.-v. D. te D. 	1.— 
M. P. te D. 	 2.50 
L. M. F. v. d. W.-S. te R. 10.— 
B. W. V. te R. 	 10.— 
C. G. F. L. te R. 5.— 
L. M. te 's-Gr. 5.— 
C. P. P. te N. A. 5.— 
B. B.-A. te B. 5.— 
Ir. M. J. J. S. T. te N. 10.— 
A. J. W. te W. 10.— 
A. K. te M. 10.— 
P. G. J. B. te A. 2.— 

T. te R. 16.— 
G. H. L. te V. 2.50 
T. H.-B. te H. 2.50 
Dr. J. 0. B. te W. 100.— 
E. C. F.-B. te S. 5.— 
H. M. D. te R. 2.50 
S. L. L. te E. 50.— 
C. H. S. te D. 274.70 
E. J. J. v. S.-K. te B. 2.50 
Mr. B. C. C. te Z. 100.— 
F. H. F. v. V. te V. 25.— 
W. J. v. L. H. te H. 5.— 
Dr. J. P. v. P. te D. 500.— 
E. R. J.-B. te A. 25.L- 
C. H. S. te D. 463.18 
N.N. 50.— 
J. S. te A. 120.— 
A. A.-H. te Z. 2.— 
P. G. J. B. te A. 2.50 

II. Andere voorstellen. 
1: Het kongres, enz. 
besluit, mede ter verlaging van de uitga-
ven, eens per twee jaar bijeen te komen. 

Toelichting: 
Nu het H.V. tot een vast omlijnde vorm ge-

rijpt is, ontbree,kt de noodzaak tot veelvuldige 
grootscheepse bijeenkomsten. 

(Maastricht) 

Pre-advies van het hoofdbestuur: 
Het jaarlijks kontakt van afgevaardigden met 

elkaar en H.B. betekent een belangrijke stimu-
lans voor het werk en lijkt voorshands onmis-
baar voor uitwisseling van gedachten en op-
bouw van het werk. Daarom moet aanneming 
van dit voorstel ontraden worden. 

2. Het kongres enz. 
verzoekt het hoofdbestuur in de jaarlijkse 
Verbondsbegroting aan te geven op wel-
ke bijdrage — zo nodig met behoud van 
een zekere differentiatie — ieder gewest 
kan rekenen uit het — in art. 6 van het re-
glement voor gewesten en federaties be-
doelde — centraal gewestfonds. 

Toelichting: 
De gewesten kunnen hun vaste inkomsten ba-

seren op een kontributie-afdracht van 21 % 
door de desbetreffende gemeenschappen en op 
een subsidie van het hoofdbestuur. Het is de ge-
westbesturen echter niet bekend op welke bij-
drage uit de landelijke kas zij mogen rekenen, 
zodat het de gewestelijke penningmeesters niet 
mogelijk is een begroting op te stellen. 

Bij het vaststellen van de grootte van deze 
afdracht aan de gewesten zou behalve met het 
aantal leden, er ook rekening mee moeten wor- 

L. D. te A. 5.- 
V. M. J. B. te N.G. 5.- 
D. M. E. te A. 3.30 
D. W. S. te H. 1000.- 
A. H.-d. K. te H. ter H. 20.- 
C. A. V. B. te 's-Gr. 600.- 
Mr. A. D. te R. 2.50 
Dr. P. H. v. T. te D. 100.- 
C. H. S. te D. 266.94 
A. L. M. te 's-Gr. 3.50 
J. H. D. te G. 5.- 

3882.62 

Stichting „De Ark" 
Ir. E. H. S. te U. 100.— 
Jkvr. J. R. v. D. te 's-Gr. 1800.- 

1900.— 

Stichting „Socrates" 
H. A. P.-S. te A. 500.— 
W. C. K. te A. 500.- 

1000.— 

Fonds Geestelijk Raadsman 
Prof. dr. D. L. te A. 	25.— 
Prof. dr. T. T. t. H., te A. 100.—
Jkvr. J. R. v. D. te 's-Gr. 1000.—
N.V. S. d. B. te K. a. d. Z 2000.— 
St. H. F. te K. a. d. Z. 1000.— 
H. P. te U. 250.— 
E. P. V. te D. 10.— 
E. R. P. te A. 3000.— 
P. S.-L. te W. 11.50 
H. A. P.-S. te A. 1000.— 
W. C. K. te A. 1000.- 

9396.50 

den gehouden of een gewest slechts weinig en 
kleine gemeenschappen heeft, die plaatselijk ver 
uit elkaar liggen, waardoor het gewestelijk appa- 
raat kostbaar wordt. 

(Enschede) 

Pre-advies van het hoofdbestuur: 

Geen bezwaar mits de gewesten door het in-
dienen van een begroting vóór 1 oktober van 
het jaar, voorafgaande aan het begrotingsjaar, 
aan deze regeling willen en kunnen medewer- 
ken. 

III. Rondvraag. 
Is het hoofdbestuur bereid er bij de 

Regering op aan te dringen, dat bij de 
eerstvolgende volkstelling formulieren 
worden gebruikt, die zodanig zijn gesteld, 
dat men daarop kan vermelden, dat men 
a) humanist en b) lid van het Humanis- 
tisch Verbond is. 	 (Beverwijk) 

Antwoord van het hoofdbestuur: 

heid wordt geopend te vermelden, dat men hu-
te dringen, dat op de formulieren de mogelijk-

Het hoofdbestuur is gaarne bereid er op aan 

manist is. 

IV. Kandidaten Hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur stelt nog kandidaat: 

de heer Th. M. van Erp, Den Haag. 

De geschiedenis 
van tien jaren 
Humanistisch Verbond 

vindt U in de brochure 

Bouwstenen tot de 

geschiedenis van het 

Humanistisch Verbond 

door Dr. H. Bonger 

Uitgevoerd met vier foto's en in een 

speciaal omslag in twee kleuren 

Prijs: f 1,90 

Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau 

van het Humanistisch Verbond 

Bleyenburgstraat 1, Utrecht 

ERASMUS 
Spel van het 

humanisme 
door 

GARMT STUIVELING 

ingebonden f 7,90 

Verkrijgbaar bij 

het Centraal Bureau 

Humanistisch Verbond 

Bleyenburgstraat 1, Utrecht 

girorekening 304960 
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