
Fie.  ©Ac uw zorg! 
Als u dit nummer in handen krijgt, is het 14e 
congres van het Verbond al achter de rug. De 
afgevaardigden van de gemeenschappen zullen 
er thuis verslag van uitbrengen en van deie kant 
zal er nog wel aanleiding bestaan op enkele 
hoogtepunten de aandacht te vestigen. 

Terwijl we dit schrijven moet het allemaal 
nog plaats vinden en we willen ons niet aan 
voorspellingen wagen. Zo te zien bevat de con-
gresagenda geen, zaken, waarbij heftige dischs-
sies zijn te verwachten, maar aangezien je het 
met die humanisten nooit weet, kan er van alles 
uit de bus komen. 

Er is één punt, dat elke keer weer vrij geruis-
loos de revue passeert en dat is de begroting. 
Hoewel deskundigen daaruit precies kunnen 
aflezen, hoe het met de activiteiten van het Ver-
bond is gesteld, voelen de meeste leden zich te 
weinig specialist om zich in de cijfers te verdie-
pen en ze laten dat graag aan de liefhebbers op 
dit gebied over. 

Mogen we bij deze gelegenheid echter voor 
één getal uw aandacht vragen? Dat is n.l. het 
geschatte tekort op de begroting van 1961/'62, 
dat, schrikt u niet, het lieve sommetje van 
f 55.492,—. bedraagt. Voor dat u nu uw veront-
waardiging over het er maar op los leven, van 
uw hoofdbestuur de vrije teugel laat vieren, en 
zegt, dat „ze" maar eens moeten leren de tering 
naar de nering te zetten, mogen we u in alle 
bescheidenheid er even op wijzen, dat tenslotte 
het congres, dus de leden met elkaar, er al of 
niet hun fiat aan geven. Dat betekent dus ook, 
dat we met elkaar er verantwoordelijk voor zijn. 

Een tekort van ruim een halve ton, dat is 
geen kleinigheid. Voor wie verder kijkt betekent 
het echter ook, dat het werk van het Verbond 
voortdurend in omvang groeit en dat is op zich 
zelf een zeer verheugend teken. Aan de andere 
kant weten de ingewijden ook, dat dit tekort 
minstens twee maal zo groot zou zijn, als we 
werkelijk datgene zouden doen, wat we eigenlijk  

zouden willen en waarvan we overtuigd zijn, dat 
het dringend nodig is. 

Ter geruststelling overigens kan er op gewe-
zen worden, dat het tekort het vorig jaar bijna 
net zo groot was en dat het is gedekt door de 
bijdragen van het Steunfonds Praktisch Huma-
nisme. Dat betekent, dat de uitgaven voor de 
geestelijke verzorging bijna in hun geheel niet 
uit de normale contributies zijn betaald, maar 
uit de giften, die het Steunfonds heeft ontvan-
gen. En aangezien dat ook bij de oprichting van 
het Steunfonds de bedoeling is geweest, kunnen 
we ons daarover alleen maar verheugen. 

Máar er is iets anders, wat een voortdurende 
zorg voor het hoofdbestuur betekent en wat dus 
ook uw zorg behoort te zijn. Dat is het feit, dat 
de Contributies, ondanks de ingevoerde verho-
ging, nog niet alle zijn aangepast aan wat te-
genwoordig met een weids woord de „welvaarts-
staat" heet. Natuurlijk hebben we hierbij niet 
het oog op hen, die van een pensioen moeten 
leven, maar voor hen, die nog aan het arbeids-
proces deelnemen zal het over het algemeen 
toch wel zo zijn, dat ze meegeprofiteerd hebben 
van de stijging van het inkomen. Natuurlijk zijn 
ook de kosten gestegen, zijn de prijzen omhoog 
gegaan, maar dat is nu precies de moeilijkheid 
waarmee het Verbond ook te maken heeft 
gehad. Al onze uitgaven zijn gestegen, de druk-
kosten zijn verhoogd, de salarissen van het per-
soneel moesten eveneens verhoogd worden, 
maar onze inkomsten vertonen niet een over-
eenkomstige stijging. 

Bij de contributieverhoging in 1956 is eigen-
lijk geen sprake geweest van een verhoging, 
maar alleen van een verzoek om bij de bepaling 
van uw bijdrage de schaal toe te passen. Mis-
schien zou het goed zijn, als ieder lid nog eens 
aan de hand van de in dit nummer afgedrukte 
contributieschaal zou nagaan, of hij niet de tijd 
gekomen acht, om de zorgen van het H.B. die 
ook de zorgen van ieder lid zijn, enigszins te 
verlichten. Waarbij hij dan mag bedenken, dat 
van elke gulden contributie bijna de helft voor 
het werk in de gemeenschappen wordt gebruikt. 

Th. P. 
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Het Hoofdbestuur 

besprak 

op zijn vergaderingen van 28 januari, 25 fe-
bruari en 25 maart uitvoerig de stand van 
het ledental. Een nota van het Dagelijks Bestuur 
diende hierbij als basis. Hoewel er een lang-
zame groei valt op te merken, is er toch duide-
lijk een toenemende belangstelling voor het H.V. 
Dit komt o.m. tot uitdrukking in een aantal ver-
zoeken uit verschillende plaatsen, daar een 
werkgroep te stichten. 

Naast de uitbreiding van de geestelijke ver-
zorging dienen de gemeenschappen veel meer 
aandacht te besteden aan hun taken in de sa-
menleving. Het is dringend nodig dat de midde-
len gevonden worden intensiever scholing van 
ons kader ter,  hand te nemen. Ook vormings-
cursussen voor de jeugd behoren in uitgebreider 
mate te ,worden gehouden, maar ook hieraan 
dient scholing vooraf te gaan. Het D.B. zal met 
plannen komen. 

De voorbereiding van het congres nam een 
grote plaats in. Niet alleen moesten de ontwer-. 
pen jaarverslag en financieel verslag besproken 
en goedgekeurd worden,  maar bovendien nam 
de kandidaatstelling voor  het H.B. veel tijd in 
beslag, temeer daar 5 leden zich niet meer be-
schikbaar stelden. Enkele nieuwe raadsleden 
werden benoemd, waarbij  met vreugde kon 
worden vastgesteld, dat vooral het korps van de 
plaatselijke raadslieden aanzienlijk toeneemt.  

Uitgesproken werd evenwel ook, dat dit weer 
nieuwe'problemen t.a.v. de noodzakelijke scho-
ling met zich meebrengt, die onze topraadslie-
den zwaarder belast. 

Naar aanleiding van een ingediend voorstel, 
om de deelname 'aan de Topkaderconferentie 
voor afgevaardigden van alle gemeenschappen 
open te stellen, ontwikkelde zich een uitvoerige 
discussie over de verhouding van de gemeen-
schappen met het centrale apparaat en de 
noodzaak middelen te vinden het contact nog 
intensiever te maken. Het D.B. ziet een oplos-
sing in het houden van regionale bijeenkomsten, 
die ongeveer het karakter van de landelijke 
TKC's zullen hebben. Ook de plaats van de 
gewesten in onze organisatie kwam hierbij ter 
sprake, n.a.v. de discussie op de voorjaars.TKC. 

De notulen van de verschillende stichtingen 
passeerden de revue evenals enkele routine-
zaken, zoals de maandelijkse cijfers over het 
aantal leden en de abonnee's op onze perio-
dieken. Opvallend is, dat niet alleen het 
aantal lezers van Het Woord van de Week nog 
steeds groeit,- maar dat ook Mens en Wereld en 
Rekenschap een stijgend getal abonnee's heb-
ben. 

Het Hoofdbestuur 'besloot de opheffing van 
de gemeenschap Tilburg goed te keuren, daarbij 
de hoop uitsprekend, dat dit een tijdelijk karak-
ter zal dragen. Van het gewestbestuur wordt 
verwacht, dat dit hier een kleine groep zal blij-
ven ondersteunen. 

Na een korte bijeenkomst op de ochtend van 
het congres in Zwolle, zal het H.B. in zijn 
nieuwe samenstelling op 27 mei voor het eerst 
vergaderen.  

Landdag 1961 ®amen 
Dl mei (Hemeilvaartsdag) 

IT komt toch ook? 

Geestelijke raadslieden 

Plaatselijke geestelijke raadslieden zijn thans 
werkzaam in de gemeenschappen: Alkmaar, 
Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Appelscha, 
Arnhem, Beverwijk, Brunssum, Drachten, En-
schede, Goes, Gouda, 's-Gravenhage, Gronin-
gen, Haarlem, Heerenveen, Den Helder, Hen-
gelo, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Lochem, 
Maastricht, Nieuwe-Niedorp, Oost-Zeeuws 
Vlaanderen (Terneuzen), Rotterdam, Velsen, 
Vlaardingen, Voorburg/Rijswijk, Wageningen, 
Winschoten, Zeist. 

Het adres van hen is bij de gemeenschaps-
besturen of bij het Centraal Bureau verkrijg-
baar. 

Met ingang van mei .1961 zal het Centraal 

Bureau op zaterdag gesloten zijn 
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op de terreinen van de stichting „Vacantievreugd" 

Programma: 

Aankomst vanaf 9.30 uur. Ontvangst in de grote tent. 
Wandelingen in de prachtige omgeving onder deskundige leiding van 10.15 tot 12 uur. 
Lunch om 13.30 uur met daarna tijd voor een gesprek, spel enz. 
Bijeenkomst in het openluchttheater (bij ongunstig weer in de grote tent). 
Aanvang 14.30 uur. Optreden van cabaretgroep „Tremelo" en Oekraïnische dansgroep 
„Rosalka". 
Toespraak door Mr. Dr. H. J. Roethof. 

De deelnemersprijs bedraagt f 1,—. Voor de consumptie (koffie, thee) worden speciale 
consumptiebonnen verkocht á f 1,— voor 4 consumpties. 
Diverse dranken zijn à f 0,40 overal op het terrein verkrijgbaar. 
Men moet zijn lunchpakket zelf meebrengen. 
Auto's en autobussen kunnen op het terrein parkeren. Wie slecht ter been is wordt met 
auto's naar het openluchttheater gebracht. 
Tijdens de toespraak worden de kinderen elders bezig gehouden. 	 • 
Kaarten zijn bij de gewestbesturen via de gemeenschappen en op het terrein verkrijgbaar. 

Uit en toch thuis 

„Ik weet natuurlijk niet, of het me altijd lukt, 
maar als ik iets doe, probeer ik het toch wel zo 
goed mogelijk te doen." 

We zaten thee te drinken in de grote keuken 
van De Ark en uit te rusten van de tocht, die we 
zojuist gemaakt hadden door de gebouwen en 
over het terrein. Ik keek naar de jonge man, 
met het zorgvuldig gecultiveerde ringbaardje, 
de tegenwoordige beheerder van het vakantie-
verblijf van het Humanistisch Verbond. 

„Vindt u dit zelf ook niet wat ál te beschei-
den gezegd, meneer v. d. Werff?" had ik willen 
vragen, maar ik durfde het niet, want hij vindt 
zelf, dat hij zijn plicht gedaan heeft. Gewoon 
z'n plicht, niet meer en niet minder. Hij heeft 
gewoon geprobeerd om er iets van te maken ... 
„'t Is zo verdraaid jammer, dat je het niet in 
z'n oude staat gezien hebt", zei de voorzitter 
van de Ark-commissie, die zo vriendelijk was 
geweest om me mee te nemen. 't Zag er vrese-
lijk uit en de akkommodatie was zo, dat je er 
eigenlijk met goed fatsoen geen gasten meer 
kon ontvangen. 

Nu heb ik een diep ontzag voor voorzitters en 
ik geloof ze onvoorwaardelijk en dat was in dit 
geval hard nodig, want tijdens onze hele rond-
gang was van die oude toestand geen spoor 
meer te ontdekken. 

„Kijk," wees de heer v. d. Werff, „hier voor 
de jeugdverblijven heb ik douchemeters. Dat is 
pas nieuw: je gooit er een kwartje in en dan heb 
je tien minuten warm water." 

We zagen leuke zaaltjes met twintig bedden, 
telkens twee boven elkaar, met nieuwe schuim-
rubber matrassen en bij elk verblijf keurige 
douchecellen en toiletten, en grote rekken om 
de bagage op te bergen. 

„Hoeveel jeugdbedden hebt u hier?" vroeg ik, 
want ik was zo overweldigd, dat ik de tel kwijt-
geraakt was. „Tachtig", zei de beheerder en ze 
hebben een eigen recreatiezaal, waar ze ook 
kunnen eten. 

We kwamen langs een volleybalveldje, com-
pleet met palen en net: „Dat heb ik hier hele-
maal gelijkgemaakt. Die lelijke gaten daar in de 
grond zijn nu ook weg. Er, moet nu nog gras 
opkomen." 

„Hé", zei de voorzitter opeens verrast, „kijk  

eens, wat aardig! Dát vind ik een vondst!" Hij 
liep naar een volière, waar een aantal mooi ge-
kleurde vogeltjes in rondvlogen. 

„Ja, dat was daar zo'n rommelige hoek, er 
was toch niets anders mee te beginnen en de 
konijnen zitten nu aan de achterkant. Alleen de 
fietsenstalling hiernaast bevalt me nog niet." Er 
is overigens nog heel veel, wat de heer v. d. 
Weiff nog niet bevalt. Angstig veel, zou ik haast 
zeggen, want hij is een preciese man, die alles 
ziet en niets over z'n kant laat gaan: „Er zit een 
bocht in dat nieuwe muurtje. Die moet eruit, 
want dat is lelijk, dat ga je zien, als 't af is." 

„Hoelang bent u hier nu?" vroeg 's avonds 
tijdens de vergadering een nieuw lid van de 
commissie. Na alles wat ik in de loop van de 
middag aan timmer-, schilder-, metsel- en tui-
nierswerk had gezien, schatte ik het antwoord 
op „twee jaar". Nee, 't was tien maanden! Tien 
maanden „gewoon" je plicht doen en dan maak 
je met een handje vol mensen een vakantieoord, 
dat met glans vergeleken kan worden met het 
allerbeste dat er op dit gebied te vinden is. 

„Zou jij hier nu wel een vakantie willen door-
brengen met je gezin?" werd me gevraagd. „Na-
tuurlijk", zei ik, „graag zelfs! We zijn erg dol op 
de Veluwe en ik vind het hier best om uit te 
houden!" 

Nu ziè ik sommige kritische lezers denken: 
„0, ja, daar heb je 't weer, de stralende adver-
tentiepagina! Dames en heren, gaat dat zien, de 
dokter geeft het z'n eigen kinderen!" 

Zo was die vraag trouwens ook bedoeld. 
Gééft de dokter dit nu echt aan zijn eigen kin-
deren of is het ook hier weer hetzelfde als met 
al die andere vakantieoorden van grote instel-
lingen: uitermate geschikt, gezond en aan te 
bevelen voor anderen, maar voor ons zelf? 
„Och nee, wij voelen niet zo voor al die bank-
beambten, fabrieksmensen of „gelijkdenkenden" 
op een kluitje. Dat kan niet anders dan verve-
lend zijn!" 

Wie zo redeneert, en het is een alleszins be-
grijpelijk standpunt, die ziet toch iets over het 
hoofd, iets dat je ook eigenlijk niet zien kan, dat 
je moet voelen, moet ondergaan: de sfeer, die 
hier heerst. Zakelijk, ja zeker: „We willen 
„rónddraaien" of „dichtdraaien" en „d'ruit 

njemv‘,22e nuEyfÉlan 

Guerf lieveHsuvagen 
Met ingang van het nummer van. 28 januari is 
in ons veertiendaags blad Mens en Wereld een 
nieuwe rubriek gestart onder de suggestieve ti-
tel „Daar zit ik mee." De abonnee's hebben er 
al kennis van genomen, maar ongetwijfeld zul-
len ook zij, die om wat voor reden ook, Mens en 
Wereld niet lezen, voor deze rubriek belangstel-
ling hebben. 

De heer C. H. Schonk, die zich er mee heeft 
belast, schrijft er o.a. het volgende over: 

„Het mensenleven is lang niet altijd eenvou-
dig. Het stelt ons voor tal van vragen. Het 
brengt ons in allerlei dikwijls moeilijke situa-
ties en conflicten. Geen mens ontkomt eraan. 
Vragen en moeilijkheden behoren bij het leven. 
ze zijn er niet uit weg te denken. Maar we zit-
ten er dikwijls mee! En we zoeken naar oplos-
singen: in het gesprek met onszelf, in het ge-
sprek met een ander en in nog andere vormen. 

Veel mensen leggen hun moeilijkheden voor 
aan de redacteuren van vragenrubrieken in bla-
den van uiteenlopende aard en hopen op die wij-
ze verder te komen. Damesbladen als Margriet 
en Libelle ontvangen jaarlijks duizenden brieven 
van mensen die met moeilijkheden kampen. De 
stroom is zo groot dat slechts een klein deel in 
de bladen.zelf kan worden behandeld. De overi-
ge worden persoonlijk beantwoord ... Ook op 
ons Centraal Bureau komen regelmatig verzoe-
ken om bijstand binnen. De behoefte aan steun 
is blijkbaar groot. 

Dit heeft ons doen besluiten om ook in Mens 
en Wereld een vragenrubriek over persoonlijke 
levensmoeilijkheden te openen. Er is geen reden 
om aan te nemen dat daaraan in humanistische 
en buitenkerkelijke kring geen behoefte zou be-
staan." 

Het artikel behandelt verder uitvoerig de be-
zwaren die er tegen een dergelijke wijze van be-
handeling van levensvragen bestaan, omdat de 
vraag rijst, of men met een schriftelijke behan-
deling wel geholpen is. Vandaar dat deze ru-
briek met enige aarzeling en als proef begon-
nen wordt. 

Met nadruk wordt er op gewezen, dat deze ru-
briek bedoeld is voor vragen van individuele 
aard, niet van algemene. Vragen als: Hoe denkt 
de humanist over het rassenprobleem, over 
dienstweigering enz. horen in die rubriek niet 
thuis. 

Aan vragenstellers, die vragen aan de redactie 
willen voorleggen, wordt verzocht f 1,— aan 
postzegels voor een bijdrage in de kosten bij te 
voegen. Men kan zijn vragen zenden aan de 
heer C. H. Schonk, p.a. Humanistisch Verbond, 
Oudegracht 152 te Utrecht. Met nadruk wijzen 
wij er op, dat deze rubriek voor iedereen is be-
stemd, dus niet alleen voor onze leden. Als men 
dus in zijn omgeving mensen tegenkomt, die 
„ergens mee zitten" kan men hen op deze moge-
lijkheid wijzen. 

springen met de exploitatie", dat zijn zo de vak-
termen. Geen spoor van zweverig ideálisme, 
van we gaan voor dag en dauw vogeltjes en 
bloemetjes kijken en al dat zakelijk gedoe is 
maar nonsens en on-humanistisch. Daar hebben 
deze mensen het trouwens ook veel te druk 
voor! Ze staan heel stevig met beide benen op 
de grond en zijn zich heel welbewust, dat ze een 
zaak leiden. Bovendien slagen ze er, ik weet 
niet hoe, in om iedereen binnen de kortst moge-
lijke tijd op zijn gemak te stellen. Misschien 
alleen maar door gewoon te doen en zichzelf te 
zijn. 

En dat kunt u daar ook: gewoon uzelf zijn. 
U kunt gaan en staan waar u wilt en na een 
paar uur krijgt u het gevoel dat u er al weken 
zit. 

Echt uit zijn en je toch helemaal gezellig thuis 
voelen, dát is de Ark! 	 A.-S. 

No. 3 - 22 april 1961 



1,122r(ggue[fziein7 [1939 vij 2E2 Je 
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Praktisch Humanisme 

Mens en Wereld veranderen voortdurend. Wat 
dit betreft is er niets nieuws onder de zon. 
Nieuw is het tempo, waarin de veranderingen 
zich voltrekken. Menigeen raakt erdoor in on-
zekerheid en worstelt met de vraag of het leven 
nog de moeite waard is. 

Met levensvragen gaat men niet naar een 
bureau voor maatschappelijk werk. Men kan er, 
voor zover zij de levensvisie raken, ook niet 
mee terecht bij een psychiater. Is men ongods-
dienstig dan zullen predikant en priester even-
min uitzicht kunnen bieden. 

Voor hen heeft het Humanistisch Verbond zijn 
apparaat Praktisch Humanisme opgebouwd, 
waaraan enkele honderden geestelijke raads-
lieden zijn verbonden. Geestelijke raadslieden 
werken in de plaatselijke gemeenschappen van 
het Humanistisch Verbond, in bureaus voor 
levens- en gezinsmoeilijkheden, in ziekenhuizen 
en sanatoria, in arbeiderskampen en inrich-
tingen van justitie. Zij kwamen in 1960 in aan-
raking met ongeveer 4000 mensen, leden en 

-niet-leden van het Humanistisch Verbond, af-
komstig uit alle lagen van de bevolking. Hun 
aantal neemt voortdurend toe. 

• 
Twee belangrijke pijlers van de humanistische 
levensovertuiging zijn, zelfontplooiing en mede-
menselijkheid. Zij staan centraal in het werk 
van de geestelijke raadslieden. 

Het moderne humanisme wijst het driftmatige 
en het instinctieve niet af. Het unieke karak-
ter van de mens komt echter tot uiting in de 
omstandigheid dat hij het vermogen bezit tot 
redelijk en zedelijk waarderen. 

Zelfontplooiing is het tot ontwikkeling bren-
gen in zichzelf van dit vermogen. Het heft de 
mens uit boven willekeur en egoïsme. 

Door zelfontplooiing ontdekt de mens boven-
dien, dat menszijn mede-menszijn betekent; dat 
de ander is zoals hij, dat hij op hem is aange-
wezen en dat hij die ander niet mag loslaten. 

Wie zelfontplooiing en mede-menselijleheid in 
zijn leven als leidende beginselen kan aanvaar-
den vertwijfelt niet. Hij zal de vraag, of het 
leven de moeite waard is, bevestigend beant-
woorden en zijn taak als mens aanvaarden. 

Steunfonds 

Het op gang houden en uitbreiden van het 
Praktisch Humanisme is niet de enige activi-
teit van het Humanistisch Verbond. 

Het grootste deel van het veelomvattende 
werk financiert het Humanistisch Verbond uit 
de contributies der leden en enkele andere regel-
matige inkomsten. 

Voor de financiering van het Praktisch Hu-
manisme rekent het Humanistisch Verbond op 
de Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme. 

De  geestelijke raadslieden van het Humanis-
tisch. Verbond zijn vrijwillige medewerkers. Zij 
worden geleid door enkele beroepskrachten. Dat 
kost geld, evenals de scholing der vrijwilligers. 

In 1960 vroeg het Praktisch Humanisme 
f 55.000,—. Naar schatting zullen de kosten in 
1961 ruim 1 60.000,— bedragen. In de komende 
jaren zal dit bedrag ongetwijfeld verder op-
lopen. 

De Stichting Steunfonds Praktisch Humanis-
me werd op 27 september 1957 in het leven ge-
roepen en op 17 december van dat jaar inge-
schreven in het Openbaar Centraal Stichtingen-
register van het Ministerie van Justitie. 

Na een aanloopperiode  kwam het Steunfonds  

in de loop van 1959 op gang. In dat jaar kwa-
men 252 giften binnen, die een saldo oplever-
den van f 11.521,69. In 1960 steeg het aantal 
giften tot 1588. Aan het einde van dat jaar was 
het saldo f 36.517,15. Daarvan werd afgedragen 
aan •het Humanistisch Verbond f 35.000,—. 

Bovendien kwamen in 1960 voor hetzelfde 
doel rechtstreeks bij het Humanistisch Verbond 
binnen f 16.000,—, zodat in totaal voor het 
Praktisch Humanisme werden ontvangen 

51.000,—. De groei is verheugend. Van niet 
minder betekenis is het feit, dat het aantal vaste 
contribuanten voortdurend toeneemt. In totaal 
zegden ruim zeshonderd contribuanten een vaste 
jaarlijkse bijdrage toe. 

Doordat het Steunfonds met vrijwillige krach-
ten werkt, blijven de kosten opvallend laag. 
Het bestuur stelt er een eer in een zo hoog 
mogelijk percentage van de bijdragen ten goede 
te laten komen aan het werk waarvoor het geld 
werd gegeven. 

Leden en niet-leden van het Humanistisch 
Verbond wenden zich tot de geestelijke raads-
lieden. Op grond daarvan meent het Steunfonds 
een bijdrage te mogen vragen van ieder, die de 
betekenis van het Praktisch Humanisme onder-
schrijft. Mag het Steunfonds in 1961 ook op u 
rekenen? 

Rekening en verantwoording over het jaar 1960 

Binnengekomen giften 
	 f 55.092,85 

Af aan kosten voor: 
Secretariaat, porti-, bank- 
en girokosten 	f 780,69 
Propaganda 	„ 2.316,70 

„ 3.097,39 

Overgemaakt naar Humanistisch 
Verbond 

Saldo van 1959 

saldo overgebracht naar 1961 

Amersfoort, 1 maart 1961 
Het Bestuur, 
Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme 

Accountantsverklaring 

Amsterdam, 22 maart 1961 
Aan het Bestuur van de Stichting 
Steunfonds Praktisch Humanisme 
Hiermede verklaren wij dat wij de administratie 
en de rekening en verantwoording over 1960 
van uw Steunfonds hebben gecontroleerd en in 
orde bevonden. 

Hoogachtend, 
Koppenberg, Kiinig en Swart 
w.g. W. C. Koppenberg 

Postrekening 6168, t.n.v. Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme te Amersfoort. 

Slot op pag. 4 

Zomerplannen 1961 van de Buitenwerkcom-
missie van het Humanistisch Verbond: 

a. Zeilkamp-Langweer 
Dit wordt evenals het vorig jaar gehouden on-
der leiding van de heer en mevrouw L. Kam-
minga, Groningerstraatweg 132, tel. 05100-
26741, Leeuwarden. Periode 5 t/m 19 augus-
tus 1961. Prijs f 65,— per week. Alles inbe-
grepen. Spoedige aanmelding dringend gewenst. 

b. Kinderkamp-Elspeet 
Onder leiding van de heer J. Weggelaar, Eras-
musgracht 23"', tel. 020-83919, Amsterdam 
wordt voor kinderen van 10 t/m 12 jaar in de 
„Korenbloem" te Elspeet van 29 juli t/m 
5 augustus een kamp gehouden. Spoedige aan-
melding is gewenst. Prijs f 39,50 inclusief f 2,—
zakgeld. 

c. Tentenkamp, 13-15-jarigen 
De heer van Soelen, Genestetlaan 3, tel. 03402-
4468, Bilthoven is de leider van een tenten-
kamp op Terschelling van 5 t/m 15 augustus. 
Prijs f 47,50. 

„De Ark" — Nunspeet 
Belvédèrelaan 14 - Tel. 03412-2404. 
Weet u dat de Ark geheel gerestaureerd is. Wij 
raden u aan dit te gaan zien. Maar bespreek 
zeer vlug. Enkele weken zijn nl. nu al geheel 
volgeboekt. 

Bejaardenkampen 
In de weken van 
29 april t/m 6 mei 
6 mei t/m 13 mei 

16 september t/m 23 september 
staat de Ark open voor onze bejaarden. 

Leiding van 29 april t/m 6 mei mevr. v. d. 
Dijk—Raven, Oosterbeek. Van 16 september t/m 
23 september de heer J. Blok, Amsterdam. Prijs 
f 38,50 per week. 

Van 1 mei t/m 30 september staat de Ark open 
voor onze pensiongasten. 

Voor individuele gasten nog plaatsen beschik-
baar in de periode van 15 mei tot 15 juli en ná 
19 augustus. 

' Prijs f 45,50 tot 8 juli; f 52,50 van 8 juli-
26 augustus; f 45,50 van 26 augustus-30 sep-
tember incl. consumptie-kaart met 21 consump-
ties per week. 

Leden Hum. Verbond 10 % korting (niet 
voor gezinsleden). 

Kinderen 6 t/m 10 jaar — resp. f 34,—, f 39,50 
en f 34,—; 0 t/m 5 jaar — resp. f 23,—, 26,50 
en f 23,— incl. consumptie-kaart voor kinderen. 

Voor groepen alleen nog van 24 juni tot 15 juli 
en ná.26 augustus. 
Spoedige reservering is noodzakelijk. 

f 51.995,46 

„ 51.000,— 

f 995,46 
521,69 

f 1.517,15 

Ter vereetzvoudiking van de administratie heeft de Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme 
met ingang van 15 april 1961 de rekening bij de Hollandsche Bank-Unie N.V. te 's-Gravenhage 
opgeheven. 

Contribuanten van het Steunfonds worden verzocht voortaan alleen gebruik te maken van de 
postgirorekening, nr. 6168, t.n.v. Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme te Amersfoort. 

No. 3  -  22 april 1961 



per week per maand per jaar 
f 80,- f 340,- f 4.000,- 
„ 	0,20 „ 	0,85 „ 10,- 

„ 100,- „ 425,- 33 5.000,- 
„ 	0,30 „ 1,25 33 15,- 

„ 120,- „ 510,- 37 6.000,- 
„ 	0,40 „ 1,70 33 20,- 

„ 160,- „ 680,- >3 8.000,- 
„ 	0,60 „ 2,55 I 30,- 

„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- 
„ 	0,80 „ 3,40 40,- 

„ 200,- „ 850,- , „ 10.000,- 
„ 4,25 „ 50,- 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen t/m 
min, contributie 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen t/m 
min. contributie 

inkomen boven 
min. contributie 

In afwijking van het bovenstaande bedraagt de minimum contributie voor personen met een 
inkomen beneden f 40,- per week, f 170,- per maand of f 2.000,- per jaar: f 0,06 per week, 
f 0,25 per maand of f 3,- per jaar. Bovendien kan het •gemeenschapsbestuur in bijzondere 
gevallen de contributie bepalen op tenminste ƒ 0,12 per week, ƒ 0,50 per maand of f 6,- per 
jaar. 

Als u dit, na het gelezen te hebben, uitknipt en bij u steekt, kunt u belangstellenden altijd 
inlichten. Tussen haakjes, uw kerkelijke buurman betaalt heel wat meer. 
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Nieucus IdC , )ce gamaanselimppauli 
Enschede heeft dit keer bij zijn maandblad 
een kaart ingesloten, waarmee men bij ziekte 
bezoek kan aanvragen. Een goed idee, het is nu 
eenmaal, zelfs in de best georganiseerde ge-
meenschap niet mogelijk te weten, wie van de 
leden daar prijs op stelt. 

In het blad van Arnhem waarin natuurlijk de 
leden opgewekt werden de bijeenkomst op 17 fe-
bruari ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan 
te bezoeken, werd als bijzonderheid vermeld, 
dat er in deze gemeenschap niet minder dan 56 
leden zijn, die eveneens hun 15-jarig lidmaat-
schap vieren. Zij zullen extra welkom zijn ge-
weest. 

Velsen heeft de van vroeger bekende spaar-
huisjes weer eens opgezocht. Wie er een neemt, 
kan er bij alle gelegenheden wat instoppen ten 
bate van het Practisch Humanisme. Van harte 
aanbevolen. Ook daar wordt erop aangedrongen 
in geval van ziekte dit direct te melden aan de 
ziekenbezoeker. 

In Hoek van Holland bestaat wel geen ge-
meenschap, maar de werkgroep doet er in activi-
teit niet voor onder. Regelmatig worden contact-
avonden gehouden, waarbij ook belangstellen-
den uitgenodigd worden. Resultaat: de groep 
is al drie maal zo groot als in het begin. 

Het blad van Den Haag bevat een mededeling 
van de plaatselijke geestelijke raadslieden, die 
er op Wijzen dat uit een recent geval weer eens 
is gebleken, dat de leden onvoldoende van het 
bestaan van deze functionarissen op de hoogte 
zijn. Reden te meer, om het steeds opnieuw te 
vermelden. 

Hengelo verdient een extra pluim. Niet alleen 
voor de organisatie van de feestavond op 17 fe-, 
bruari, maar ook voor de extra-uitvoering van 
het gemeenschapsblad, dat in verband met het 
jubileum in een grote oplage verspreid werd. 
Ook uit de omringende gemeenschappen wer-
den bijdragen ontvangen. 

Onze moeite en zorgen krijgt u cadeau, schreef  

de secretaris van Leeuwarden in zijn maandbe-
richt, maar de buskosten naar Groningen moet u 
betalen. Die moeite en zorgen zijn niet voor 
niets geweest, een hele bus vol naar de jubileum-
viering. 

Eindhoven heeft de actie van het Steunfonds 
Practisch Humanisme ter gelegenheid van het 
jubileum nog eens ondersteund door een extra-
maandbericht. En om te voorkomen dat de le-
den het bij lezen zouden laten, zijn enkelen ook 
nog eens gaan aanbellen. 

Bilthoven vierde opgewekt het 10-jarig be-
staan van de gemeenschap met een aantrekke-
lijk programma en een toespraak 'van de vroe-
gere voorzitter Koppenberg. Uit de omliggende 
gemeenschappen waren gasten aanwezig. terwijl 
ook de burgemeester de avond meemaakte. 

Zwolle, deze keer onze congresstad, en een 
voortreffelijke gastvrouw voor de vele afgevaar-
digden, heeft veel succes met een koffieuurtje 
op zondagmorgen ten huize van een bestuurslid. 
Een voortreffelijk middel voor beter contact. 

In Assen zorgt de redacteur van het maand-
blad ervoor, dat belangrijke berichten uit -onze 
pers nog eens onder de aandacht van de leden 
gebracht worden. Waarschijnlijk onder het mot-
to, of ze willen of niet, lezen zullen ze. 

Wageningen wil ook in de zomer het contact 
niet opgeven. Er bestaan plannen voor een aan-
tal excursies. Mogen we er nog twee bijvoegen: 
n.l. op 11 mei naar Ommen en dan ook eens 
een kijkje op de geheel vernieuwde Ark. 

Dordrecht heeft ook een mededelingenblad. 
Dat er prijs op gesteld wordt, blijkt uit een • ver-
grote belangstelling voor de bijeenkomsten. We 
hopen op meer. 

En tenslotte dan deze keer Haarlem, waar de 
belangstelling voor de ledenvergadering groter 
was dan in jaren het geval is geweest. Toch was 
er geen ,herrie", maar men heeft de 'gcede ge-
dachte zakelijke vergaderingen kleur bij te zet-
ten door een actueel onderwerp te bespreken. 

Mr.u_irrmzuijEwine 

Lij de sarrijerrij2e7Ing 

De vrouwengroep van Amersfoort maakt deel 
uit van de Amersfoortse Gemeenschap ... Wa-
geningen vormde een werkgroep om de moge-
lijkheden tot stichting van een tehuis voor bui-
tenkerkelijke bejaarden te onderzoeken ... 
Zeist heeft eveneens plannen in die richting ... 
een bestuurslid van Bilthoven trad toe tot een 
commissie welke een openbare leeszaal gaat 
oprichten ... Laren stimuleerde het denken over 
kunst door drie openbare bijeenkomsten ... de 
vrouwengroep van Soest/Baarn heeft een actief 
aandeel in de werkzaamheden van de stichting 
voor huishoudelijke voorlichting ... Hengelo 
verzorgt toespraken voor buitenkerkelijke -pa-
tiënten in het plaatselijk ziekenhuis ... de HJG 
gaat een sportveld aanleggen in het kinderhuis 
van Humanitas ... en wat gebeurt er bij u? 

Nieuw hoofdbestuur voor de HJG 

De Humanistische Jongeren Gemeenschap heeft 
op haar algemene vergadering op „De Ark" in 
Nunspeet op 18 en 19 februari een nieuw hoofd-
bestuur gekregen dat bestaat uit: Marjan van 
Ackooy, voorz.; Harry van der Nol, secr., 
Lauernessestraat 15, Rotterdam; Rob de Grood. 
pennm., en René Muys, kampsecr. Er werden 
bovendien enkele werkcommissies samenge-
steld. Een stuk praktisch werk zal verricht wor-
den door het organiseren van een werkkamp van 
29 juli tot 5 augustus in het kinderhuis „Ellinc-
hem" van Humanitas te Ellinchem. Er zal o.a. 
een sportveld worden aangelegd. Hulde en suc-
ces! 

Toenemende belangstelling voor het Verbond 

Behalve in de nog steeds groeiende werkgroepen 
in Hoek van Holland en Slikkerveer werden in 
de afgelopen maand bijeenkomsten gehouden in 
Castricum, Delfzijl, Dokkum en Emmeloord. 
In' Castricum werd definitief een werkgroep ge-
vormd, in de andere plaatsen zijn commissies 
aan het werk om de verdere organisatie ter hand 
te nemen. Op het programma staan ook nog 
bijeenkomsten in Hellevoetsluis, Schoonhoven 
en Zierikzee. 

U verzekert uw gehele familie een prettige 

vakantie door deelname aan een familiekamp 

op „De Ark" 

Slot van pag. 3 
Aan onze contribuanten: 
Ter besparing van tijd en kosten worden con-
tribuanten niet persoonlijk bedankt, tenzij 
daarom wordt gevraagd. Zonder uitzondering 
ontvangen zij het jaarverslag, waarin zijn opge-
nomen het financieel overzicht en accountants-
verklaring. 

Contribuanten worden verzocht hun bijdra-
gen zoveel mogelijk te storten op de postreke-
ning van het Steunfonds. Giften in contanten 
bemoeilijken het accountantsonderzoek. De ver-
antwoording van deze giften vindt plaats in het 
ledenorgaan van het Humanistisch Verbond 
„In en Om". • 

Wij verzoeken hen, die het Steunfonds bij tes-
tamentaire beschikking willen gedenken, daar- ' 
toe de volgende vorm te kiezen: 

„Ik vermaak aan de Stichting Steunfonds' 
Praktisch Humanisme, gevestigd te Utrecht, de 
som van 	 uit te keren . . .. maanden na 
mijn overlijden, vrij van alle kosten en rechten." 

No. 3. 22 april 961 

Contributie-regeling 

De leden betalen een contributie overeenkomstig hun inkomen, met dien verstande, dat echt-
paren hetzelfde betalen als alleenstaande personen. 

De leden stellen hun contributie vast volgens onderstaande schaél: 


