
Ledenvergaderlng Y&n rr

JuIl 1945 I s avoncle te
I{ed. Eenr. Kerl< aan de

DE HÀZE§KAIP ', op Zaterdag 7
8 unr ln de ZLJzaaL van de
Eazenkampsche ï{eg.

De voorzltter opent de vergad.erlng en heet alle &&nwe-
zLgen hartelljk we1kory. In het hiJzonder ls dlt woord van welkonn
van tocpasslng clp onze Zwerv'ers tlJdens de bezettlngsJ&ren y&n
l-940 tot l-945. De yoorzlttor verzoekt de aanwezlge zwcrvers zLc}l
na afroep v&n hunne zltpJ.aatsen te wllLen verheffon, waarna zlJ
telkens eeniartellJk epplarrs la ontvangst nemeg. À1s eerste valt
te veruneld.en Wouter l{oordhof , lR L947, naar Engeland ontsnapt an
nu mct verlof-Terug.laarna ac ondergedokeaen : Loet Creutgbe.rg,
thans tn Engelantl, B. L.ct.Brug, Ke.q§-MeÈqt.er! I@;--J1§.:=;.=.3t -.;-;-', ;..,...+-
V_ennlnk, Plet Bemi:l-ToEan-Eecsbs:on -.1. Í.d.Brtnk. w-elke allen
14'eFïí gÏlïiïe r,tr íokken naar À'nËFiÏ'gïlnr;effir-tr okken naar Àus-
tra}lë, Joh'-!!nn-!ll-an 4::1? Kl.o?i-E? ctlTsle ongest-oI+-en de. tweeongestelil en de twee-Ulgà.v'?!,....-.---9-.-..-_

de zonóeFffià-ffiïls. Ër'AFïTJ c le zLc}l' voor arbeldslnzet cf
krligsgcvangenschap moesten melden, @, Ë9II!L:§3 _

Boven, van HeeqskerE, J. Snaeuw, DlFThlCIc4, L. Jl,I4§gr ziJn.al-
En weerZerug-TA-FíJuege.a, .T. Snaauw vertrok lnmidtlels na&r Ame-
rika, B._ !uq_&§§_Qn en ïirlm Veldman zLJn u&&r Àustra}lë vertrokken,
@ ffiJ6ffifr,IEEffirli ten slotte@-c!
E-elllffifg wel terrr6 zL)n gekonen, m&ar beiden voor oagevogr tlrle
tsaanEen--Eeï bed moeten houden, als gevolg van hun onvrlJwl}llg
zLJn ln het bulten1aad".IIet zou voor hen belclen we1 goed zLJnrfnd.len
z,LJ wat extra voed,lng hadden, ten einclo spoedlger te kunnen &an-
gterken. De voorzitter: vcrzoekt n.-1-1e aanwozlgen, rlle ln dlt opzloht
wat nalssen kunncn, tllt voor orL?,e betd.e vrlendcn af te wll]en staan.
Spreker wenscht al onze taruggekeerde zwervers geIuk, d.at de öoorge-
etane ellend.e aehter d.o rug 1s, en z1) weer ongestoord ln hun thans
bevrlJde vader]and lcunnen vertoeven. Fcite1iJk zlJn w1J al1en zwer-
vers en zneken wlJ den weg cloor het leven, clen weg rlle voert naar
het Yaderhuls met de vele wonlngen. Àls we nlet hebbea geleerd ln de
afgoloopen Jaren, dat wlJ oas otl'cr moeten geyen aan de leltl1ng van
God, dan zlJn de oorlogsJarell nutteloos &&n ons voorblJ gega,an. §pre-
ker-hoopt hàrte1lJk, dat wiJ Eazenkampers wèI Uetten gàIèeid. Wc be-
glnnen opnleuw mct vereencte krachten, tot hell rran onze vereenlglag,dlo ons allen zoo .na aan het hart llgt.

De seel:ete.rLs laest cian dle notulen der vorlge ledenverga-
clering, welke onveranderd. worden goectgekourd.

Àan de orcle ls dan het Jaarverslag van den secretaris,
veel tlJd en plaats vorderen oia het eenl8szÍns ln àetalls wecr te
Sevcn; daaron za1 1n het kort slcehts het voornaamste wordea ver-
me1cl. De steller boglnt naet te schll.tleren, welko ramp ow,e stad op
dcn 22 en Februarl 1944 trof, wolka dan gevolgd" wordt door de oor-
logshanri.elingcn 1n September L944, die eehter haar elnde yonden ln
tle bevriJdlng van onze stad. Cntlanks het feit, dat 1944 Toor cte -Ha-
zenJcamp ccr moelllJk Jaar ls gcweast, nogen wij tooh niet ontevfëenzlJn, daar de belangstelllng en anlmo cter.leden bleof en ]ret afge-
loopen Jaar ook flffólce} wede::om gunetlg w&sr Ook de Hazenkamp is
nlet onf"komen aan de gevolgcn van het oorlogsgeweld. leel matarleel
glng verloren, veel wcril beschad.tgcl. ÀIlos zaL ln het werk moeten
wordon gestaldr oB or;z,e vereenlglng 1n haar oude kracht te herstel-
Ien. Danrtoe gcvc ocn icder zLJn beste kraohten.
De vorderlng van het sehoolgeborrrr blJ het bcgln tra,n 1944, dwoag oas
tle gypnsstlokzaal te verlat,en. Gelul<klg stoad öo Heer Oostorlec ong
toe, cle SyE,zaaL van de schooi- op dcn Klokkeaberg te 6ebrulken, wa&r-
rroor hem onzon welgeuoeenden rlank toelcomt.
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fiet bleek, dat cr onder d.e led.en veel anlmo beetond, om het zang-
olubJe yoórt te zel,ten, wat zeer toe tefuuÍchen valt.
0p de Jaarve:rgadoring, welke plaats vond op 5 Februarl L944, werd,
de IIeer A. van lffcstraenen unanlen tot ],ld van Yerdlenste benoemcl,
waarmsdc cle Hazenk*mp zL)m dank rrltsprak voor al datgonc wat do Hcer
van ïícst:recncn ln hct bclang onzcll vcreenigiag heeft geclaan, Àls cr
lenand 1§, dle dat bijzondere llclraaatsohap ve::dlendle, d.&n ls hlJ het
zeker wel.
ÀIs gcvolg van iret boruïrarclement verloor de Hazenkamp eon paar trouwe
Iedenl t,ïI.! MaartJc l{oordhof, Sats He;'ncn, Corrle v,d.Eof en Ànnle
Barten, terwlJl Ccrrie de Bocr nog steeös niet geheel hersteld ls van
cl e bekomcn vel:$rond lngan.
De convers*tleavonden vonderL %eer goed.e belangstelling van de lodea.
Een 7 tal bestuursvcrgaderLngan vond.en plaats, waarblJ de bestuursle-
den., voor ?,oover niet verhlnclerd, steedls present waren.
Het bestllur: w&s als volgt sa,nengcsteld : o, van sprangrvoorzltter,
J. Guotenhuls pennlngmeeste:1, P. Aartsen, secretarls, À.v.ïfestreencn,
Co Pabon, )s.GeurtsenrGeertJa ile It3i6*, Àttie Ernst en Free L(aasscn,
leden.
Een toneelavontt kon om cle bekende reden nlet plaats vlnclen.
De opkomst vooi/de zaa-!.gy'mnestlek naocht niet oibevredlgenà genoerad
wo?clon.
0p Henclva.artclag werà een wandeli.ng gemaakt naar cle Mookerhelde.
Door dle bultengewone omstandi.gheden kon het Plnksterkanrp op I,oos Hoes
bij Eefd.e nlet door ga.a,n; tn d.e plaats d.aa.ryan kwam een kannp te Mook,
hetgeen ultstekenal slaagdo. Elnde .TuIi werd nog cen zomerkamp gcor6&-
nlsrerd, cyeneèns tc Mook. De klelntJes kwamen er dit Jaar bekaald af.
VeIe lecten verdwenen ult ons hldclen, als gevolg van ond,erdulken of te-
werkstel-l.ing.
Ilíat de zomersporten betreft, ls 1944 door de onastandlgheden het sleaht-
ste geworilen valLí.g,J,.)e voorgaantle Jaren.
De wlnterspelenltÏffi§ïàen er lets gunstlger af .
Eet vereeniglngslaven heeft vanaf begln Spptember t.944 yrlJwel stop-
gestaan, ook aI woer als gevolg C.er oorlo6sonastandlgheden. De Kerst-
wiJdingsavond glng wel cloo::, ma.ar Oe belangstolllng was 6ering.
Het aantal lclclen dealdc van 3§4 per 1.1.r44 tot g}'l per 31.8.1441
tenrllJI het aanta'I. bultenge\ríone leden steeg van 57 tot 7L. Eet aantal
ilonateurs handhaafde zlch op 57.
lrerlovlngen vonden voor zoover bekend, nlet plaats. Eín huwoli.Jk wertl
gesloten, dat van Co Pabon net den Eeer ïíi}Ie. De gezírtrten CoapanJen-
Dekker, Koets-Bennlnk, Httisuan-Brunstlng on Zwart-van Krlmpen zagcn
zloh met klndercn ve::b1lJcl.
Àan cle leden : wlJlen Maartje §oordhof, Jaap StoLk en G"yp.ïI Sprang
werd het lldunaatschapsspeldJe voor I0 Jaren onafgebroken lldmaatsehap
uitgerelkt. Zooals reeds eerrler vermeld verwlerf cle Heer À.v.lilestree-
nen het Ilclnaaatschap van verdlensteo
Met een tiÍnorcl van dank aan de perg en nededeellng d.at do sanenwerklng
met dive::so besturen prettlg Ls gewoest, wordt het verslag naet een
nasahrlft beslotcn, geschrevcn ne de bevr!dlas, ïíel zltten wiJ blJ
vele brokstukken noder, Baar ....... I{eclerlandl ls weer vrlJ,
Een harÈollJk applaus volgt ne" voorlezLng.

Eet woord ls thans aan (len pcnningm*cster, voor het ultbrcngen v&n
zLJn flnaaeleel verslag over hct .{aar L944. }&arna zal hlJ tevcas
punt 5 der agendla, Begrooting ? behandelen"
Evenals de vorlge Jaren 1s het ook dlturaal aan dezen functlonarls ge-
Iukt de doDre taal cler cljfers te cloen spreken en kan men hler vrlJ
JuÍ.st cle -ultdrukklng trCauserle oyer elJfers,t 6ebrulken.Over de flnanci.eele resu'l-tsten v&ït het-afgeloópcn Jaa:: kan nen tevro-
99" zíJ?, al waarsehuwt spreker we1 tegen ongaàotlveerd optlnlsno.Hler volgan eenige otJfe:"s ultm het vo:rslag;
Yergelekan net het vorige jaar is het kassàtao gestogen van ronil
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f . |ZL.- tot ronci f .559.-; het girose,Ido Yan rond. f. 81.- tst rond
f. L44.-, terwlJl op de Nuisspaarbank rond, f. 210"- welq-gcstort: Er
ls öaardóor een rroordoellg saldo ontstea,n Y&n rond f .3?L.- Een der
oorzeken hler:van ls het felt, dat wlJ dit Jaar gccn zaelhuur had.den
te bctalen; d.eze ls ons geschonken, wat ons f. J"50.- schecLt. De con-
trlbutie ilcr we::kende leden bedroeg l:oncl f . ZLZï,- tegen een ramlng
van f. 2100.-. HlerblJ vaI+, te btdenken, d.at het vlJfer rran f .2L23.-
6e oontrlbutle voorgtàIt tot ultlno Àugustus 1944. De centrlbutle der
donateurs bedroog f.112.-, tegen een ramlag van f. 100'- De opbrcngst
van verlrochte Ínélgnes en itaeàetJes ls praktlsch nlhll geweest' §pre-
ker hoopt voor dlt Jaar een hooger olJfer op- 1lJn-yerantwoording te
kunnen àetten" Cnd.ei de ultgaven wordà vermeld : Bloemenmanden f .39.-
;ila Cn Srafkransen en takkàn f. 6?.* rond. Eet ls te hopen t1'at ln
Lg45 de eerste post hooger zaL zLJn, maar de laatste post ntet mÉcr
zal voorkomen.
lrlat betrefl, (--e bezlttln6en der vereenl6in5, deze. zLJn la ronde olJ-
fors : Kasgeld f . 559.-, GirosaLdo f . 144.-r TegoeÖ Nrrtsspaarbal§
f. 1053.-, ïll&&rde borstàmblernen f. 69" en Waarde vlaggetJes f . 16.-,
Tezamen rond f. L841.-
Zooals reeds eerd.er 6ezegd, waersohuwt sp::eker tegen optinlsme..Te-
genovcr dezc olJfers-staan nog onbekencle, doo{ ons te.maken kostent
loor vernieuwing van veel wat verlorcn glng of vernield werÖ. Y&n
deze kosten kan uen in leder geval zc19en, d'at zti hoog zullen zL)n.
Spreker hoopt eeht,er d,at wii die zelf zu11en kunner/da&8en.
11èt is dlt maal onmogelijk àn vèt?gcllJkingen te malten tussehen de in-
nlng ile:: contrlbutieg voàr öe verschlllendc groepon._ UIcl ls hier een
wooíd van dank aan de llJstvoerders op zJjn plaats. Spreker wi} hier
spcclaa.l noemon Incke 3uls, met een llJst zonder schulÖen"
Een woord van dank aan Jaap Stolk voorr zLJn keurl6e statlstleken en
een vrlendellJk vorzoek d.at ook voor L943 en 1944 te wlIlen doen,
meent spreker te rqoeten en te mogen uitspreken.
Een begrootlng te &aken !.s volkomen onnogeliJk. Dat zou een slag ln
dte lueht zLJn. Daarom ook het vraagteeken ln d,e agenÖa.
VrlendellJk verzoekt sprcker, lndien eenigszins moge1lJk, den leden
hunne contrlbutlc te r.rllIen ovcrnaken per postgiro. nat is nu woer
mogellJk en het vergemaklcellJkt hem zlJn taak zQ,e.T.
IÍiJ dankt Àns Oosterlaan voor de hulp hen gebotlen en deelt nog mede
dat hlJ in verband met zj.Jn mllltalren dlenst rx weinlg tlJd besohik-
baar heeft. Ilet penningmeegterschap heeft hlj voor dlen tijd elus aan
Frea. Maassen overgedr&SCF- o

Een spontaan applaus voi-gt op dit versleg.

Ie kasconarnlssle dtoet weten, dat zl,i geheel accoo::cl gaat met öe clJ-
fers van den pennlngmeester, waarnede deze dus gedechargeerd ls voor
het d.oor hem govoerdc behe+r ln 1944.

Thans komt öe pauzo met een }ekker kopje thee en muziek van een Ha-
zenkampbanöJe. Jo Noordhof zet in enkele korte woorden uiteen, hoc
de band ls ontstaanr cfl verzoekt aJ-crnentie ln de beoordeellng van
het gespeelde" Het6een ondertusschen wercl gepresteerd, geeft don
voorzltter de vrljheld, gehoord het appl&us, oenlge waardeerende
woorden tot de band te rlchten.
Yercler cleelt Sclordhof nog meöe, dat hei absoluu+, noodlg tIíF.sr de pla-
no hedenrnldda6 te sternmea. De betreffenele stemmer wllde dat alleqn
doen, als h1"i choco-l-arl"e kr+ag. Spreke:l verzoekt derhalve d.e dames,
heno ln deze te wlllen he.1pen, a.angez1en öe hceren niet aan dat arti-
ke1 kunncn komerl. I{1J ls ln princlpe tegen dergeliJke transactles,
ma&r heeft ln dlt speciale gcrral toegezegd, en hoopt nu dat men hem
zal holpcn zLJn woordl gestand te zullen kunnen iloen. De Heer Htrlsman
fulmlneert tegerl celt en andarr or terehht, maar uen beslult toch ona

I{oordhof ïoor dfnoaal te helBon.

i
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N* 9? p?Y?e v91gt c1e *ttreÍ.ki?B der lnstgnos voor tO Ja-ren onafsebroken lldmaatse4ap: J)e voo-.:zllter deelt-mede, àat 

-"r"--
slechts Ein rnsíenJ 

"ààwízià' i"-o*rr-r,ài oude moöet Cn ]0 lnstgnos
rran cen nleuw nod.e}, dat nlet zoo goect en mooi'í als het oude. Íeder
echter dle oen nlcrrw modcl kriJgt, kp,n cllt t.z.t., vranncer (koude
lnslgnes $roer verkriJgla.ar zIJn, lnwi.sselon tegen een oud.. IIet 3e-stuur heeft gemoend hat oude lnslgne te rqoeten gcvcn aan r}íout l{oorö-hof. H1J hact er o1l 5 Mel 1942 al reoht opr BaF-r kon het toen nog nlet
ontvangen, omdat hiJ na&r §ngeland was ontsnapt. IIIJ ls nu. wellswaar
wcer !!rog, m&&r Saat waarschlJn-l-iJk blnnenkort voor langen tiJd weg.
Bovend1en heeft d.e farrrtlie l{oorclhof thans a.l- 4, klndcrcn, die ailen
!r"t lnslgne hebben. Een harteliJk appaus biJ het olrerreiken bevestlgt
4"! de ve::6aderlng het hLe::med-e cens l"s" Vcrdcr ontvlngen het inslgnaleder met ecn passend woo:ld.r_en onde:: appraus, de vorgende leden, :Ans OosterLaanr- Lenay_BIon, Ineke Ruysr-Írlles Compa4ó, Mevrouw ÉeIon-
Je, Mevrouw Gathler, Ben companJen, "To'§oordhof ln it"j. Dorsser.

Àls volgende pult staat op öc agcnda de benoomlng van cenflnanoleele eommlsste 1"945. Het Besturrr s[elt voor hiorin Ie benoe-men ile volgende leden I Jo lubbers, I{el Vfachtendorf, Jan v.d.Brink
en Henk Yerurlnk, _waarnede C.e vergaderlng hare lnsteóÍnlng betuigt. Deleden verklaren desgevrae8d hare (hunne) benoenlng aan Ie nemeà.

Er vo,'l-gen nu een heele serle mededeelingen :l. Eet Bostuur stelt voor cen extra bÍJdrage ineens te heffen van deleden, ten elnd.e de vele extra kosten, welke reeile gemaakt zLJn of
nog zullcn mocten worden gcmaakt to hestriJden, en óok ter geóee1-tellJke compcnsatle van rle clerving der oontrlbritles van ] Sópt. 144
tot l Juni 1945, De blJclrage zal nlntmum f. 1.- bedragen. De-vcrga,-
clerlng gaat net dit rroorstel aecoord.

2. 0p cte laatst Sehouden bestnursverlga.derlng heeft het Bestuur beslo-ten aan d.eze vcrgaderlng roor te ste}len, de bestrrursverkleztngon
ult ta stellen, en víc1 tot October 1945, wegens het slechte over-
z1.cn.t, dat wlJ thans hel:ben en dat naar het hoopt d.an bèèer zal
ZLtrn...Aftredeàtl zlJn : Mevrouw Pabon-'#ille en dc Hï{. P/àartscn,, J.Grotenhrtis, A.v.tlíes+reenen en G.v.Sprang.
De vergad,erlng gaat net d.1t voorstel accoord.

3. Wat betreft het zonerkamp 1945, kan raeclegedeeld worelon, dat wlJ ln
onderhandellng zLJn door tussehenkonnst van Ir. Ben van 'fíestreenen
te Elndhovcn, oB 1n dle ougeving een kamp te organlscercn en wel 1n
de tweede week van Àugustus ( ttZtg Aog).VcrnoedeliJk ra1 ccn en an-der we1 slagen. Hat ve::voer zal geschlóden Bcr auto. Men hoort er
nog nad,er ovcr. Grotenhuis lleht nailcr toe, dat het, zal- g&en ok eor'; k&np te Best, Lage Mlertle of BergelJk. lllJ-hebben reecls tentcn yoor
35 perroncn, doeh hopen door lneer tenton dlt aantel eventueel tot
50 te kunnen opYocren.

4. Het Bestuur hceft besloten op ons terrein op ZA JuIl àos. een open-Iuchtd'ag te houden. De Heer Euisman zal hlelvoor a1le voorbereiatn-gen treffen.en plannen uttwerken wat er clltnaal zal gebeuren. ío
'. Heer l{ulsman lielrt desgevraagd toa, d.at hoewel er nog onzekere fae-toren Ín het.spcl ?IJn, vermoed.elijk de geheele dag àaI woröon be-steed aan het bepefenen yan de velàsport.
5. Er za1 wcgen§ d.e bulteng%ln9-omstandlghcdcn gccn athletiekontnoetlngmot Qulek pJ-aatg vlnden. Be:t-(len ?t|n vriJwel-nlet geoefend, wa&rmc-^ d,e de moole athletieksport niet is-eedfeàa.

,6' In Àug/§opt. zullen w!.J cen voctbaltournool organiseeren met cen



t_

/
I

5

aental elubs, was,rvoor dc pnl als wlsselbeker reeds ln ons bezlt
1§.

'l. Het Eazenkamp-blaadJc za} tn de tweede hclft van Juli verschlJnen.
8. In de laatst gchouden bestuilrsvergaclerlng ls besloten aan d,eze

vergadering een voorstcl te doen voor wlJzlglng der oontrlbutle.
De weekcontrlbutio za:-. om65ezct wo::den tn een vastgestel-öe maaail-contrlbutie en we] :
Yoor leden boven L7 Je,ar f. 1110 per maand, waarvoor ziJ tevenshet maandblad gratls nntvangen.
voor leden benoden 17 Jaar f . Or75 por maanil.
voor !aco]: led"en ult één gezín f . 0160 per noaand.AIs mcn tllt voorstel tn otJfers nliwerÉt cn vergallJkt met hetgeea
mcn nu be_taalt, d.arn bedraegt het versch11, dat men per Jaar tsccrz,al gaa'n betalen :yoor leden boven do 1? Jaar F" 0180.
voor leden beneden cte L7 Jaar F. 0rA0.
Het voorstel wordt door de vergaderlng a&ngcRomcnr

9. Zooals reeds 1s meclegadeeltl cloor d-en peaningmcester ia zLJn vcr-slag ovcr L944, zal het penningmcestersohap worèen waargenomen
door Frec Maassen, 1n vertrand net het felt clat Grotenhuls d.oor zLJn
milltalrcn dienst veel te welnig tiJd" daarvoor besohlkbaar heeft.

u. 10, Dcze maand zullen d.e N.G.Y, contributles $Íeer worden geïnd.

11, Aan leder wordt drlngend verzocht blJ het gebrulk van naterlool op
het terrein daarblJ de grootst naogellJke voorzlchttgheld ln acht te
wiLlen ncnen. Nieurn ls pr.aktlseh nlet te krlJgcr.

LZ. Ten aanzlen van het'10 Jarig liduaatsehap ls besloten, dst voor ,,r§hen, dle ook nu verpllcht word.en opgcrocpcn, dle tiJd zal- mcctel- ''.'=

len blJ de bepallng van hot tlJdstip, iry&arop reaht op het lnstgne
word.t verkregen.

13. 0p 14 Jutl &.s. za). cr cen Jeugdappel zLJn ln het.rorkerboseh.
Vertrek vanaf Canlsius Ziekenhuls en Kelzerpleln te 5 uur rrrm.
Iede:: cleelneuer wordt verzoeht, brood te willen mecncgren.
Iesgevraagd geeft Ds. Geurtsen de volgende toellchtlng : Àan het
Jeugd.appel zulIen op yoorstel van het convent van predlkanten deel-
nemen : de Jeugd yan alle kerken, d.--c PadvinC.eriJ eu ele À.J.8. BIJ
regen zal het appcl l week worilen ultgesteld. Sprekers zrrllen zL)n
Ds. Pe1 en 3s. Le Gras. Ilet appel ls becloelcl voor d.e Jeugd van 1?tot le Jaar, Gldsen ztr"'llen den we6 wlJzen cn zlJn herkenb&&r &&n
een ora.nJcband om den arm. Deze glösen staan op 3 plaatsen ln rte
statt on wel voor het CanlsLus Zlekonhuls, voor l{ormantlle op het
Kej.zer Karelpleln en \roor Ker:kpacl nO te I{ees.

)-4. ilet Bestuur heeft gemeentt Lets mcer voor cle jeugd te moeton cloea
en ult ctlen hoofde besloten d.e mogollJkhei0 ópen te stellen voor
opnemlng van een afdoeltng yan de Ïadvlndersbiweging 1n cle flazen-
lcamp. De leldlng za1 berusten hiJ d.e heeren Hulsàan en CompanJen.Dlt pla+ ontmoet opposltte, voorn&me)-iJk van Jo lYor:rdhof , wlens bo-
zwaren ln het kort g,ezegd, hle:rop neerkomen : Vroes yoor een olub-
Jesgeest ln onze vereenlgin8 indlen het plan cloor8aat cn vcrwezen-liJklag ondervlnilt en tle aeenlng dat het padvlndei-zlJn nlet kan
samcngaan uet Hazcnkampcr-ziJn.
De hle:rop volgenclo 6edaehtenwlssellag bLlJkt onvruchtbaar te z;jn,
zooÖat roen beslult het debat te stakèn, eèrst het advles van deir.I{eer Ooster}ee 1n te wtnnen, en het puàt te verdagen tot een volgen-
cte vergaderlng.
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15. AIs laatste mededeell3lg vo-1-gf, ilan nog cen voorstel van het Sestuur
onn 1n de plaats van de contactcorlualssles, welke gocd besehouwd ma-tig hebben volclaan, een andor }J-ehaarq te naken, àat nen ttyereenl-
glngskerntr zou wj.ll-en nocncn, en dat bestaat uit }e6en, welke zleh
zecr verdienstellJk hebbcn gem&akt voor de vereonlglng" net cloells bevo::dertng van de wederzl,tdsehe gocdo vorstand_houding eenerzlJds
en van de geestellJke en sportbe-'!"e.ngen and.crrlJds. Dc loden yan de
vereenlgingske: n zullen ecn spcclaal herkennlngsteeken dregen. Eeneoneept Reglernent "lordt door Een voor"zltter voórgelezen.
Ook dlt plan.ontrqoct opposltle, en de gedachtenwlssellng leldt totnlets, zooÖat besloten wordt, het punt ie verdagen tot Ien volgendevergederlng, gezlen het reeds late uur.
Yoordat tot de rondvraag wordt ovcl:gcg&an, wlt de voorzlttcr nogcen pear woorden wijdlen aan de nagedachtenls van twee mannen, díe
ook voor de I{azenkamp van groot belang zLJn geweest en we1 }i. J.
ElJEman, tllreettur v&n do &mlm*x .&.M.V..T. 

- tr"1nsterdam, hler telande ove:rledcn en DF" tle Ge',ls, overleden 1n een der conoentratie-
kanpen,in )ultsch1and. Dr. ElJkman ïíe.s ean Chrlsten van groot for-
Faa!, dle_voor de Jeugdleweglng ln Ned.erland z,eer veel gfd.aanheeft en clle clc ouderen ln de Hazenkamp dlkwlJIs hebben-hoorcn
s_preken oq $-.c hea eÍgenrboelencle, oveitulgenàe en uÍ&&rachtlg wiJze,Nooit wercl tevergeefs op'herl een berocp geàaan en de Hazoakàtp 1É
hen veel verslhu1dlgd..,Ook Ds. de Gens vÍ&s ccn Brea.g gezlene lastbiJ on§, en wlJ mogen God ds.nkbaar ztJn, dat gfí aeisöff,lfe mànncnln ons leven heeft geb::e"eht. Na het aanhoorcn vàn deàe wóoröen wor-den eenlge oogenblikken van eerbledlge stilte betraeht.

Fii de ronrlvrae.S_ wordt van de,?,lJde cler leden do vraag gesteld ofhet nlet nogellJk is, op kortin iermiJn oen nl"uwe leíeív"rgÀa*-rlng te houden, waar nog eens gesproken wordt over de'lroide mede-deellrgg", $Íaal"oYer tscn het nlit iens ls kunnen worden. Beslotenwo:rtlt d1e te_houd-on op 2O.Tu1i a.s. te g uur r-r. in de ZLJzaalvan de $cd. Ïlcrr. Kerh. aan de Hazenkampsche I{ieg, aÍf.i.i".-Àis- ceni-
ge;^ puntcn op de agend.a zull-en voorkomen :Mídeelingen 14 en 15 van deze vergaderlng" De vergaderlng zal eenvooytze\tlng zLJn van deze ve::gadàring,
slets mecr aan de orde zlJntle, sluit de voorzltter de vergad.ering.

1 Yoorzltter.
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