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De voorzÍtter opent de vergadering en verzoekt d.en secreta-
ris de notulen d.er voripqe verga-ciering te willen voorLezen, r,velke on*
veranderd. urord,en goerlgekeur<l-.

Bij d"e me,i-ee] ingeri word"t rlen led-en bekend gemaakt, d"at het
zomerkamp zs,1 d.uren van IU1B Augu-stus en gehou'1en zal i"nrorden in Val-
kenswaarcl, tiet vervoer naar het lca:i.p zal geschj-eden per ar:"to" j)e kos-
ten zullen beri.ragen f. 12150 per persoon. tir z:_in op het oogenblik al
5?- d.eelneners, zoodat het slapen urel in d"ien geesr zal lvorden geregeld
dat d.e heer:en in tenten zullen slapen en de dames in Öe schuur, Groo-
tenhuis licht nog toe d.at de omgevÍng van het karirp mijnenv::Íj is, dat
er gel egenheld zal- zijn om in d-e Don-rne-l- te zwerffiren. Het kamp zal word"en
gehoud.en ln de Vanbergsche l{s}sn, een boe:rr1e:rij rran d-e A.ld,ij[.B. ]{et
kookprobleem bie<it nog eenige rooeilijkheden, doch gehoopt rnord.t d"at d.e-
ze opEelost zullen word-en. ilad-ere ner-edeelingen' zullen nog volgen.

Dat anze lecenvergaderingr ,Àrelke plaats hacl moeten vind.en
op 20 ,TulÍ, ve::schoven i-s op d.en d.ag. rlaarop volgend, danrvege het d6-
fitë voor d.en nieurrren burgemeesier, is aan ieöer beleend-, 1,'oor d.e goe*
cte ord.e rarordt het echier nog eens rii.eri.ogedeeld-.

De openluchtd"agr r.{olke oorspronkelijk was vastgestel d op 28
íuli B-.s, rolordi; uitgesteld". Er zijn inonenieet te r,veiniS jongeren en
daar deze aid-ciag speciaal voor iLen ',,ías, besloot hei bestr.rur d.ezen d.ag

uit te stellen tot begin Serteraber; vrij hopen dan er meer jongeren
zullen ziJn en het materlaal iekortrzal zljn opi-..elost'

)1 ;iugust'r-rs zal, zijn een nationale feestöag en het spreekt
vanzelf, dat de ïiazenka-np ,:tee zaA d-oen aan den d.an te houd.en optoeht'
ne }ïeer lirrÍsman rnerk'L op d-at gisteren ci-e fiazenkai:rp voor d.en bu:'gemees-
ter.blijk gaf van zijn bestaan d,oor een vlaggen d"eputatie, welke zoo*
als steeds, een goed-e ind-::uk na,akte, i{atuuri-1j1{ ve::imc}rt spreker d.at
oil den 71 en Aug;usti;s de heele ve::eenlging met alle vlaggen aanwezig
za3- zijn. Als het mogelijk za1 vrezen, ied,ere vlag-be voorzlen va-n een
groot oranje 1int, zal lnet een bijdrage voor clen fees-bd.ag voï-ï1en, d.e

ttazenkat'p waardig.

Het probleem van de padvind"erij vond. in d.e vorige vergaC.e-
ring geen optossÍng en is naar d-eze ve:"gadering ver'lorezerr' Ëinclsdlen
1s er van ile zÍjde van eenige leC-en een schrijven binnengeko.rnenr r,{I&ar-

in d_eze hunne bezloÍal:en nader r-riteenzei"ben, Ofschoon d.e inhcud Yan d.it
geschrift aanvechtbaar is, fleent het bestu-ur d.ankbaa:: te moeten zijn,
à_at d,e l ed,en getoonri- hebben hieröoor een eigen raeenj-ng ile hebben. ulle

hebben elkancl-e:: blijkbaa:: in d.e vo.drip;e ver:6adering niet geheel begre-
pe1rr Er vraren nisve:rstand.en, De pa.chrind.erij heeft niets te maken rnet
àtfitair ged-oe, I{et is mogelijlc, d,a't er onder de l-eden van B AY jaar
,,velke niet ter vergarlering aanvrezig zijn, bel,.Lngstelling bestaat' iïet
bes-buur weet iliet, of achter d.e oppositie tege:r hel, plan, .1e groote
rneerilerh.eid d-er led en staat , en za7- zLch van het percehtage trachten
een beeld te vor.rïlen. ïiet is niei: de bed.oellng de terlen in vrelke ma'be

.1sn seii te drvineen, maar aan d-e andere zijde moet het oolc niet 1cu-nnen

voorkomen, dat lecten ,1ie er urel voor voelen, dö d.eur voor hun neus zien
d icirt slaan,

Ledenvergadering op Vrijd.ag
d-e zLjzaal- van d-e -Ned-, l-ïerv.

sehe V,Ieg"

2Q Ji:li l.945 ? s avond-s
Ïierk aan d"e IIe"zenka:rrp-
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lla eeniqe ...eC.achren,.vi-sseling, waarin blijkt dat er van d-e

zijde d.er opposante led-en bezwaren bestaan, die, cloor gebrek aan ken-
nis o:ntrent ond.erd.eelen van t1e pa.crvindleri j, niet d-oor het besiuur kun-
nen vrord-en r',reerlegdr stelt d-e voorzitter voor, ii-en lieer Lrosterlee te
'íerBoeken, eens 1ioor oÍ}s i;e ko"ilen traten. 'Neze is grondlg op d-e Ïroogte
van alles lÀrat d"e pad-vinderij betr:eft en zijn vijfja.rig voorzitte::schap
vaa onze vereeniging heeft hem" ook cl-e geest daarin-i;erdege Ieeren ken-
nen, lie voorzi'bter meent d-at niemand, beter dan hlj in siaai is te be-
oord.eelen of er inderdaad- gevaar: best,aatr * v'r&'b cie oppcsa.nten vreezeÍl -
dat bij een meeii-oen v&n anze lec1en aan 0.e padvind-eri j, c1e lj.azenka*p in
het gedrang zal komen, :lanvanleel-ijic is eÍ" niet veel anir:.o voor d"it
voor:stel , maar eindelijk ver:zoekt men of d.e voorz{tter d.en ileer Ooster*
lee wil verzoeken voor anze vereenigi-ng te komen sprelren over d"e onöer*
havige krrurestie. lJeze zegt toe, d-ai onvervlijld- te zullen d"oen"

Bij het volgenci-e punt, d-e ve::eenigingskern '',vas er de vorige
vergade:ring ook :r:u§.or in ca-sa. Ook irie:: bleel< men elkand-er nie'b te heb-
ben begre-oeit. ]Lei was niet d-e bedoel ing voor leden van d.e vereenigings-
kern extra brave led en te kiezen en clie door die lceuze verschillend-e
kroontjes op het hoofd. te zetten. Indien men inplaats van het l,roord- :
Vereenigingskern één der volgende begrippen stelt : vrerlc8ro€pr werk-
com::rissie, of ook d-e commissie beziet als één, die d-oor het bestuur
krachtens art. L5 cLer statr:ten ten al-len tiJöe mag rn/orden geconstitir-
eerd, d,an meent he'b bestuur d.at er geen red-en behoeft te zi jn, o:n een
en and-er a1s onger:'renscht re be-r,ra-cl:.ten, -lia eenige ged-aehtenr.,lisseliag
blijkt, d-at men elkancer t'hans begrijpt en n{emand, }egens her plan van
he'b bestuur is. I

I'tiets meer verd-er aan de
d"an C.e verqadering"

ord-e zijnde, sluit rle voorzitter

De vcorzitter, De secretaris.
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