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1HETHUMANISTISCHIA I i :1.] I '

Het congres van 1969 heeft het hoofdbesluur opge-
dragen een komniissie in Ic stellen, met de opdrachs
ccii ,zieu we, eigen tijdse beginselverklaring van he!
Humanistisc/z Verhond te formuleren. Deze korn,nis-
sic is een jaar ge/eden aan her werk gegaan en is
f/zails gereed gekonien met een eerste ontwerpiekst.
Dii o,ziwerp is aan de besturen van de gemeenschap-

pen gezonden voor ccii cersie diskussie-ronde. Naar
aanleiding van de reakties op dii on twerp zal de
koni missie zich af vragen welke wzjzigingen moeten
v.orden aangebracht en cen definitieve tekst aan het
hoof dbesiuur voorleggen. Het hoofdheszuur zal deze
inaterie vervolgens indienen als con gresvoorstcl.

EERSTE ONTWERP BEGINSELVERKLA RING

HUMANSTISOHE UITGANGSPUNTEN

I

Net humanisrnc gaat crvan uit, dat elk standpunt ter
diskussie gesteld rnag en moct worden en dat er geen
definitieve eens en vooral vastgestelde uitgangs-
punten zijn. Net in vele opzichten inhumane karak-
ter van de huidige maatschappij vereist echter toch
een duidclijke stellingname.
De formulering der uitgangspunten kan dienen als
gcmeenschappelijk platform voor onderlinge kom-
munikatie en als informatic aan bui tens taandcrs.
Net onderscheid met andere groeperingen staat hier-
bij niet op de voorgrond.

I Het humanisme is een levensovertuiging die uit-
gaat van mensclijk inzicht en oproept tot menselijke
verantwoordelijkheid. Het kiest voor een idcaal van
menszijn, dat, ondanks mensclijke onmacht, moge-
lijkheden tot geluk kan bieden en bet bestaan de
moeite waard kan maken.

2 Dit ideaal is cen mens die naar zelfontplooiing
streeft in solidariteit met medemensen en qemeen-
schap.

3 Dit ideaal is een mens die zich verantwoordelijk
weet voor zichzelf, de samenleving en de gehele
natuur om hem heen.

4 Dit ideaal is een mens die bereid is elke bcslis-
sing rcdelijk te verantwoorden en eigen zedelijk in-
zicht volgt.

5 Het humanisme verzet zich tegen elk onmen-
selijk gedrag van individuen en groeperingen en
tegen de machten die een onmenselijke samenleving

geheel of gedeeltelijk in stand houden. Net cist van
ieder zich hiervoor persoonlijk in te zetten.

6 Net humanisme ziet als normen voor de wereld-
samenleving een behoorlijk wclvaartspeil, gelijkbe-
rcchtiging en vrije ontplooiing van enkelingen en
groepen, bet wijst daarom af elke vorm van diskri-
rainatie en van politieke en ekonoinische onvrijheid.

7 Net humanisme komt op voor een samenleving,
die vrijheid van meningsvorming en meningsuiting,
bercidheid tot overleg, wederzijdse eerbiediging en
demokratische besluitvorming kent en op welzijn is
gericht.

Doe van bet georganiseerde humanisme.
I	 I-let lIumanistisch Verhond wil hen verenigen,
die met de genoemdc uitgangspunten instemrnen.

2	 Net 11V bezint zich op de hunianistische Ic-
vensovertitiging en de konsekwenties ervan.

3 Net HV tracht ovcrcenkomstig zijn uitgangs-
punten enkelingen te vormen en de samenleving te
beInvloeden.

4 Net NV als organisatie ondernecmt of onder-
steunt akties om de mensclijke waardigbeid te ver-
dedigen of te bevorderen.

5 Net NV tracht een bijdrage te leveren tot hu-
manisering van de samenleving en werkt daartoe
samen met andere groeperingen.

6 Net HV geeft zich voortdurend rekenschap van
de funktie van het georganiseerd humanisme in de
samenleving.
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KONGRES 1971

Op 22 en 23 mci a.s. zal in Amster-
dam het twecjaarlijkse kongres van
het verbond worden gehouden, dat zal
sameiivallen met de viering van het
25-jarig bestaan van het Humanistisch
Verbond.
In de komende nummers van In en
Om zal in toenemende mate aan dit
kongres aandacht worden besteed.
Thans volstaan wij met de medede-
ling dat de gemcenschappen tot 9
januari voorstellen voor bet kongres
kunnen indienen.

NUEUWS UIT DE
GEMEENSOHAPPEN

Na het afsluiten van bet overzicht
van aktivitciten van de gemeenschap-
pen voor bet vorige nummer van In
en Om ontvingcn wij nog can hele
reeks winterprogramma's van andere
gcmeenschappen. Groningen heeft aan
zn gemeenschapshlad can geheel
flicuwe uitvoering gegeven, die er
nu zeer presentabel uitzict. Lochcm
is zojuist gestart met cen cigen krant-
je en ook de gemeenscbap Ern:nen
heeft cen redakteur kunnen vinden
voor een ,,Ledenkontaktorgaan".
waardoor ook daar meer inlorrnatie
ann de leden kari warden gegeven.
Den Helder orqaniseerde in samen-
werking met de N.V.S.H. cen forum-
avond over het abortusvraagstuk en
is verder druk bezig met de voorbe-
reiding van cen fcestclijkc jaarverga-
dering aan het eind van 1970. Dc
gemeenschappen Arnlmcrn. Deventer,
Hengelo, Hilversum. Bussuin, Wage-
ningen en Zansf reek publiccerden
hun jaarprogramnla, meestal in de
vorm van cen fraai drukwerkje, waar-
uit duidelijk bliji<t, dat de program-
ma's van bet Humanistisch Verbond
tocb can gebeel cigen karakter heb-
ben.
Rotterdam begon het seizoen met can
feessic en cen twectal speciale leden-
vergaderingen, waar de plannen voor
het nieuwe programma met de leden
werden hesproken. Een progranmma,
dat bestaat uit lczingcn, kursussen en
gespreksgroepcn. Ook de humanisti-
sche jongerengroep manifesteert zich
Rotterdam met een levendig pro-
qramma. En tenslotte meldt Zone!-
voort, dat daar hat probicem van de
milieu-hygiene dc hoogstc prioritcit
heeft.

INTERNATIONAAL NIEUWS

Het bestuur van de I-H-E-U heeft de
uitrmodiging van bet HV, baar vol-
gend congres in Amsterdam te hou-
den, aanvaard. Dit conqres zal waar-
schijnlijk plaatsvindcn in 1974.

Dit jaar heeft de IHEU naast haar
vijfde wereldcongres nog twee inter-
nationale ontmoetingen georganiseerd.
Dc dialogen met een internationale
groep marxistische humanisten en
met bet Vaticaanse secretariaat voor
de ongelovigen warden voortgezet,
respectievelijk in Boston (5-7 augus-
tus) en Brussel (2-4 oktober).

Dc Humanist Award", cen prijs in-
gesteld door de IHEU voor verdien-
stc'n op terreinen zoals vrede en we-
reldorde, bevolkingsvraagstukken, mi-
licubeheer, verspreiding van de hu-
manistische gedachten , enz.. werd
voor eerst toegekend, en we1 nan dr.
Barry Commoner (Verenigde Staten),
een humanist en voorloper in de
strijd teçjen de milieuverontreiniging
in Amerika.

De II-IEU heeft besloten een hedrag
van f 1.000,— bescbikbaar te stellen
aan dr. C. Ogwurike, cen actief hu-
manist in bet voormalige Biafra, zo-
dat deze een begin kan inaken met
can programma waardoor thans on-
bemiddelde studenten toch hun studie
zullen kunnen voltooien.

In juni ward in Hannover een ver-
drag getekend tussen de regering van
de staat Ncclersakscn en de ,,Freire-
ligiöse Landesgcmeinschaft aldaar,
waarbij de rechten van deze humanis-
tische groep en de relatie tussen groep
en regering \verden vastgelcgd. Dt
was al eerder geheurd ten aanzicn
van de evangelische. de katbolieke
en de joodse kerk.

MECHANISATIE LEDENADMI-
STRATIE

Hat ccntraal buro te Utrecht is op
hat ogenblik bezig de ledenadmini-
stratie op de incest maderne mauler
iv mechaniscren. Daarmce komt ook
de mogelijkhcid in bet zicht de con-
trihutic-immning te centraliseren. Over-
Icy met de penningmneesters van de
gemeenschappen hicrover is reeds
gaande.

SAMENSCHOLEN

Er wordt door gecstelijke stromingen,
politieke partijen, vakorganisaties,
kulturele vereniçjingen en nog veal
mace instituten aan grocpsgesprckken
gedaan. Oak bet Humanistisch Ver-
bond heeft de afgelopen jarcn groeps-
gesprekken ontwikkeld met de eigen
laden en met buitenkcrkelijken, die
tot de lager çj cschoolden wcrclen ge-
rckend. Het NIVON is vorig jaar
ook gestart met gcsprcksgroepen voor
lager gcschoolden die belangstelling
hebben voor bet leven om hen been.
Er weed flirt gevraagd naar lidmaat-

schap, niet naar politieke of levens-
overtuiging. Met behulp van alle
publiciteitsmedia ward dit projekt,
onder de naam Sarnenscho!ing ann de
mensen gepresenteerd. Een tweetal
topfunktionarissen, een kleine admi-
nistratieve staf en medewerking van
een vijftal NVN-krachten (beroeps-
krachten, adviseurs genaamd, in dienst
van Nivon-Volksunivcrsiteit en hat
Nutsdepartement) slaagden er in on-
geveer 400 gespreksdcelnemners bij
elkaar te brengen. Voor hen werden
vijf boekjes geschreven om als infor-
matie de onderwerpen te begeleiden.
Behandeld werdcn: opvoeding en on-
derwijs, vrede en welvaart, vrije tijd,
verken en wonen. Dc kosten waren
f 4,— per ondcrwerp per persoon, in-
begrepen hat boekjc.
Ook dit seizoen wordt Samenscholing
opgezet. Onderwerpen zijn: Mens en
Milieu. Mens en gezin en Mans en
medezeggenschap. \Vij hebben met
Nivonfunctionarissen de afspraak, na
ruçjgcspraak met de eigen besturen,
dat we onze gemeenschappcn attent
zullen maken op bet projekt Samen-
scholen. Indien cen gemcenschapsbe-
stuur meent, dat er mogclijkheden
zijn om samen met bet afdelingsbe-
stuur tot één of mace gesprcksgroepen
kan worden gekomnen, clan is daar
onzcrzijds geen bezwaar tecjen. Dc
HV-gespreksleiders, die zich beschik-
baar willen stellen voor Samcnscho-
ling kunnen dit hij hun gemeenschap
kenhaar maken. Het is niet de be-
doeling, dat bet cigen groepswerk er
door moct vcrdwijnen. Het is can af-
wegen van plaatsclijke hehoeften. In-
middels hcbben etch een dertigtal ge-
spreksleiders uit HV kringen gemeld.
Op 24 oktober ward cen gespreks-
leidcrskonferentie gehouden. Dc or-
ganisatie en -aksiemogelijkheden war-
den besproken. Er namen 50 ge-
spreksleiders nan de konferentie dccl,
wacronder can aantal laden van het
HV.
Gespreksdeelnemers kunnen zich me]-
den bij bun gemcenschap, de afdc-
ling van bet Nivon of landclijk bij
SAMENSCHOLING. P. C. Hooft-
straat 163 te Amsterdam, tel. 020-
72 60 03. Dc NVN-adviseurs zoeken
plaatselijke koärdinatoren en vragcn
daarhij o.a. advics nan de gemeen-
schapsbesturen. Zij zoeken ook dee!-
namers en zo nodig can gesprekslei-
dee.
Wij bevelen dit ,,gemengde' ge-
spreksgroapenwerk nan, omdat hat can
mnogelijkheid is humaniserende invlocd
te ontwikkelen. SAMENSCHOLING
kan tot aksic leiden, zodra mogelijk-
beden worden fjezien am can mans-
onwaardige toestand te veranderen.
En daarop is SAMENSCHOLING
mede gericht.

Jaap Koops
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Het hoofdbestuur bee ft zich in de maanden september en
okfober beraden over de conclusies, die getrokken moeten
worden nit de in het voorjaar gehouden regionale dis-
kussiedagen met de leden. De gedach ten van bet hoof d-
best uur zjn neergelegd in een nit voerige nota, die op 31
oktober tevens met de verbondsraad is besproken. Dc
conclusies van her hoofdbestuur en de verbondsraad leg-
gen tvij hierondcr aan onze leden voor.

CONCLUSIES
REGIONALE DISCUSSIEDAGEN

Het hoofdbestuur heeft zich in enkele vergaderingen be-
raden over de vraag welke conclusies uit de gcdachten-
wisseling op de dit jaar gehouden diskussiedagen moeten
worden getrokkcn en hoe doze in bet toekomstig heleid
kunnen worden verwerkt.
Daartoe bestond temeer aanlciding amdat de maatschappij
als geheel zich op bet ogenblik bevindt in een stadium van
onmiskenbaar versnelde ontwikkeling, zodat con vernieuw-
de bezinnirig op de konsekwentie van een verschuivend
normbesef ook om die reden gewenst voorkomt.
Het trekke,n van conclusies is overigens nog niet zo een-
voudig omdat zich in de gedachtenwisselincj op de dis-
kussiedagen duidelijk afspiegelde hoezeer humanisten in
de praktijk van het leven van standpunt kunnen verschil-
len ondanks in het algemeen gelijkluidend humanistisch
uitgangspunt.

Humanistische uitgangspunten
Het hoofdbestuur wil daaraan niet de konsckwentie ver-
binden, dat binnen het Verbond geen heter resultaat denk-
baar zou zijn clan de verzoening van het onverzoenlijke.
Hoezeer bet de eenheid van het georganiscerde humanisme
in Nederland als zodanig als con groot goed hescbouwt
en in de tockomst zal blijven heschouwen, toch mag die
orgaiiisatorische ecriheid nooit leiden tot een verdoezeling
van specifieke hurnanistische qeestelijke uitgangspunten als
redclijkheid, verdraagzaamheid, kritisch vcrmoçjen on af-
wijzinq van dogmas in de vorm van onaantastbaar ge-
achte waarheden van welke aard dan ook.
Staan menselijke waarden in bumanistische zin op het spel
dan behoren uitspraken, stellingname, aktie nict alicen
tot de mogelijkhedcn - maar kunnen zij zeus geboden
zijn - oak als hicrhij politieke aspckten nan de orde ko-
men.

Politieke verscheidenheid
Niettemin zal oak bij gemeenschappelijk inzicht aintrent
de Iiiergenoemde uitgangspunten in bet Verbond ruimte
mocten blijven voor uitcenlopende standpunten op politick
gebied en voor een vcrschillende nanpak van de maat-
schappelijkc problematick. Het verlangen naar een pluri-
form Verbond brengt met zich nice, dat men zich ten
aanzien van het doen van politieke uitsprakcn of politieke
stellingname con zekere terughoudcndheid oplegt. gelijk in
bet verleden steeds is betracht. Het hoofdbestuur heeft uit
de çjcdachtenwisscling op de diskussiedagen niet de indruk
overgchouden. dat er t.a.v. bet uitsprakenbeleid een dras-
tische wijziging van bet beleid zou warden gewenst.

Bezinning in aktivitciten
lets heel anders is, dat ons gevariecrd ledenbestand ken-
nelijk behoefte heeft aan een eveneens gevarieerd dien-

stenpakket: zorg voor de individucle medemens, bezinning
op menselijke en humanistische waarden, akties of aktivi-
teiten waarmee konkreet de menselijkheid in de samenle-
ving wordt bevorderd, uitspraken en stel!ingname waaruit
meer daadwerkelijk bewogenbeid met de maatschappelijke
ontwikkeling blijkt. Zeer in bet algemeen gesteld bestaat
de indruk, dat onder de jongere generatie de behoefte
leeft aan meer aktie binnen bet kader van bet Verbond,
en onder de oudere generatie de behoefte aan bezinning,
omdat men bet element van aktie graag via andere or-
ganisaties of groepen bevordert. Daarbij is dan nag
weer, eveneens zeer in bet algemeen, te onderscheiden
tussen akties en aktiviteiten met de bedoeling de gehele
struktuur van de samenleving te wijzigen dan wel aan
verbeteringen van de huidige samenleving in de praktijk
konkreet gcstalte to geven.
Het hoofdbestuur stelt zich op het standpunt, dat in de
tockomst con verlegging van bet accent moet war-
den nagestreefd van bet element van de bezinning naar
dat van de aktie, maar ineent overigens dat beide ele-
rnenten oak in bet toekoinstige beleid van bet Hurnanis-
tisch Verbond niet kunnen warden gemist.

Motivering
In de eei-ste plaafs geldt hier bet zuiver praktische argu-
ment van een organisatie die haar leden grang ingescha-
keld ziet overal waar zij zeif menen bet best tot hun
recht on ontplooiing te komen. Er zijn flu eenmaal altijd
mensen, die racer tot bezinning dan tot daadwerkelijke
akte ge.neigd zijn en omgekcerd.

In c/c fu'eede plants acbt bet hoofdbestuur op ]anger ter-
mijn bet ontplooiien van aktics zonder gelijktijdige bezin-
ning op een buinanistisch niensbeeld geen gewenste ant-
vikkeling in een niaatschappij, die zowel nan dynamiek en

emotionele bewogenheid als ann rcdelijkheid, kritisch ver-
mogen en verdraagzaamheid grote behoefte heeft.
Dc verandering van maatschappelijkc strukturcn zal zich
aan de hand van bepaalde geestelijke uitgangspunten heb-
ben te voltrckken, vil men niet bet gevaar lopen dat in
plaats van vcrmenselijking van de sarnenleving akties
slechts frustraties on verhoging van agressiviteitsgevoe-
lens zullen oproepen.
\Vcl ontkomt bet hoofdbestuur niet aan de indruk, dat
in bet vcrlcdcn bestuur on nanhang wcleens wat veel
voorliefde hebben gekoesterd voor bezinning boven direct
op maatscbappijhervorming gcrichte aktie. Metterdaad
ontplooide aktiviteiten hebben zich vooral geconcen-
treerd op het hoogst belangrijke aspekt van de zorg voor
de inviduele medemens. De daarvoor in het ]even geroe-
pen instellingen zijn cen niet nicer veg te denken plaats
in de Nederlandse samenleving gaan innemen, maar hebben
geen duidelijke direkt aanwijsbare, invloed gehad op de
strukturcle situatie in de samenleving; wel op bet mense-
lijke leefpatroon in de nicer algemene zin van het woord.
Juist in bet kader van de huidige stormachtiçje ontwikke-
ling van de samenleving - vaaraan als gezegd op zich-
zelf humanistische impulscn niet vrecmd zijn geweest -
is bet niet denkbeeldig to veronderstellen, dat anderen
taken ovcrnemen. die eigenlijk door het Humanistisch Vcr-
bond zouden kunnen of moeten worden vcrricht, terwiji
van zijn kant dit Verbond clan te weinig rcchtstreeks bij
de stroomversnellingen betrokken zou blijvn.



In de derde plaafs zijn bezinning en aktie ook in dier voege
elkaars complementen in zover er een brugfunktie nodig is
tussen het praktisch inogelijke in de samenleving on bet
principieel hervormende streven.
Juist in het licht van onze uitgangspunten lijkt bet ook
in de toekomst mogelijk om binnen bet Humanistisch Ver-
bond in beider belang gevoelens van begrip to kweken
tussen degenen, die zich met niet minder willen verzoe-
nen dan een drastische herstrukturering van de samen-
leving en zij, die cen dergclijk proces zich slechts stap
voor stap willen zien voltrekken. Het eerstgenoemde
streven iminers kan er ook toe leiden, dat men zich iso-
leert van alle krachten, die zich voor minder willen in-
spannen dan een radicale ,,Umwertung aller 'Werte" in de
praktijk van de samenleving. Het laatste zou in uiterste
konsekwentie gemakkelijk tot resultaat kunnen hebben
dat men zich metterdaad verzoent met situaties, die blij-
yen ,,beneden de maat van de mensclijke waardigheid'.
Geen van beide vooruitzichten kunnen door het hoofd-
bestuur van het Humanistisch Verbond als aantrekkelijk
worden geaccepteerd.

Achtergrondcn aktiviteiten
Er van uitgaande dat het leggen van de nadruk op bezin-
ning ailcen op langere termijn, een onvruchtbare bezig-
heid moet blijven, die de betekenis van bet Verbond ver
zou doen dalen beneden hetgeen de oprichters van dat
Verbond in 1946 voor ogen heeft gestaan - omdat ook
zij immers aan dat humanisme in de praktijk van het ]e-
ven gestalte wilden zien gegeven - is bet noodzakelijk
nog een ogenblik bij het reeds eerdcr aangestipte nuance-
verschil tussen akties en aktiviteiten stil to staan.
Indien geconstateerd is, dat in de toekomst een duidelijk
sterke nadruk op aktics on aktiviteiten zal dienen to val-
len, word daarbij stilzwijgcnd de onrnishaarheid van bet
geeste!ijke motief als stuwende kracht voor dergelijke
aktiviteiten ingesloten.
Een dccl van onze aanhang heeft kennelijk behoefte dit
geestelijk motief hetrokken to zien op cen voor de mdi-
viduele mens of voor een groep van mensen in directe
zin zo konkreet mogelijk van Mang zijndc situatie. Het
verschjl met de situatie in bet verleden is, dat het Ver-
bond niet stil blijft staan bij individuele vorming en ver-
zorging en stimulering van bet individu tot maatschappc-
lijke aktiviteit in humanistischc zin, maar ook als Verbond
of althans in groepsverband aan het humanistisch streven
in de praktijk van alle dag op een duiciclijk afgebakend
gebied uitdrukking wil geven.

Voorbeelden van dergelijke aktiviteiten liggen in het viak
van de oprichting van gemeenschapsbuizen, de oprichting
van kinderspeelplaatsen, de bevordering van de tot stand-
koming van crèches in de bedrijven, het oprichten van
opvangcentra van jongeren e.d., kortom in de humanise-
ring van leef-, woon- en werkmilicu, waarbij in tal van
gevallen de grenzen met het maatschappclijk werk oven-
gens niet holder zullen zijn afgebakend. Meer direktc aktie
in het belang van herstrukturering van de samenleving
Znl zich bewegen tussen de grenzen van enerzijds cen de-
monstratieve protestmars en anderzijds een konkrete ak-
tiviteit met een duidelijke follow-up. Het gevaar bij ak-
ties als hierbedoeld kan zijn, dat men de vcclhcid van
problemen wel signaleert, doch aan de daadwerkelijke op-
lossing in genen dele bijdraagt.
Het gedurende een middag organiseren van een uitstapje

voor bejaarden betekent als eenmalige stap nog in geen
enkel opzicht een wezenlijke bijdrage tot de oplossing van
de bejaardenproblematiek. Als Dolle Mina op spectacu-
laire wijze de aandacht vestigi op de abortusnood, bereikt
zij wel een veel groter publiek dan ooit met welke brochure
van bet Humanjstisch Verbond of de Humanistische Stich-
ting Socrates is of zal worden bereikt, moan moet bet ei-
genhjke werk van het rnoeizaam aanpassen van de wet-
geving aan bet veranderende normbesef nog een aanvang
nemen. Het hoofdbestuur gaat er van uit, dat men bet
Humanistisch Verbond nooit in de situatie mag brengen
van een organisatie, die dagelijks problemen op tafel legt
zonder harerzijds ook maar een daadwerkelijke bijdrage
tot oplossing van de problematiek to kunnen of to willen
geven. Anderzijds meent het hoofdbestuur, dat in het ver-
leden ook door ve!cn in onze kring de vanzelfsprekende
uitstraling van deskundige overtuigingen to sterk is over-
schat en dientengevolge bet wervend element voor doze
overtuigingen en de popularisening daarvan teveel op de
achtergrond is geraakt.

Het hoofdbcstuur benadrukt dat aan iedere hervorming
van de sarnenleving ideeën ten grondsiag liggen, maar
verwacht in het bijzondcn in cen snel verandcrende maat-
schappij weinig stootkracht van ideeën als de wenfkracht
van die ideeën niet aan cen mobilisering van grote mas-
sas gekoppeld worth (vat dan weer wel van akties a!s
die van Dolle Mina kan worden geleerd).
Ons toekomstig streven zal Cr danrom op gericht moeten
zijn om veelal in nauwe samenwerking met anderen, nan
bet aspect van de mentale en emotionele mobilisatie van
een idee vecl sterker dan tot dusver aandacht to schenken.

Verzwaring van onzc taak
Het hoofdbestuur beseft zeer we!, dat dit cen nieuwe
zware last legt op bet apparaat on in het bij-
zonder een grote mate van reactievermogen on oorspron-
kclijkheid van zowel hoofdhcstuur als besturen van de di-
verse deelstichtingen en gcmeenschapshesturen. Juist voor
de gerncenschnppen zal het streven direkte konsekwenties
hebben, aangezicn aithans een dccl van de hierbedoelde
aktiviteiten zich op plaatselijk niveau gnat afspelen.
Het hoofdbestuur is dan ook de mening toegedaan, dat
ann de positie van de gemeenschappen binnen het Ver-
bond, in bet licht van de geschctste situatic, veel groten
aandacht dan in het verleden dient to worden besteed.
Er zullen plaatselijke aktiegroepen dienen to ontstaan, die
zich in de eerste plaats op de ontwikkeling van de bier-
bedoelde aktiviteiten toeleggen. Tussen doze groepen,
waartoe vooral ook jongeren zich aangetnokken zullen
voelen en de gemeenschapsbestuncn moet cen good sa-
menspel tot ontwikkelmng komen en cen duidelijk veder-
zijds begnip omtrent de uiteindelijk to vcrwezenlijken do1
stellingen.
Dc vraag dningt zich voorts op, hoe door gemeensehaps-
besturen de nodige organisatonische voorzieningen kun-
nen worden getnoffen om zich op doze nieuwe taak in to
stellen en hoe zij bet best geholpen kunnen worden bij
bet opsporen van mogelmjkheden van gnoepsaktiviteiten
binnen hun wenkgebied. Mede in verband met het zojuist
gestelde meent bet hoofdbestuur dan ook, dat de verdere
diskussie en bet verdere ovenleg binnen het Verbond zich
nu a!leneerst op doze aspekten van de zaak zullen moeten
toespitsen.
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