
KONï IIEË§Ï,EG YAN DE 3ÏJEËNKOM§T TA§ ÏJEDEN EÏ{ COtrIMI§ËÏE

op 15 Juni L953, in het Oerltraa-L GeboulY.

De Heer rran líestreenen, opent als voorzitter Yaa de Commj-ssie
deze bijeenko&st en heet a-l1e aa:x$rezÍgen hartelj-ik welkom.
§preker 6eeft voor degenen $/elke de J.aatste ledenvergaderin€l
n-iet hebben bijgewoond een korte uiteenzetting van iretgeen op
d.ie beweste vei§adering ïLa"ay voren is gebraeht en leest daar-
na het rapport van de Commissie Yoorc

De vergadering geeft na beeÍndlging' van d.e ze LezLrtg door luid
applaus haar instemming te kennen.

ne Hr. van §prang meent ult het applaus te mogen opmaken,,
dat men hetr'*rr"íu-tu spreker net Oit zeer duidelijk en uitgebrelo
ràpport e"nó 1s, temeei daar niemand hierover het woord heeft ge

"i:à'ugd. 
§{ag de óonclusie womden getrokt<enr . dat het waltrouwen 1n

Bestuur en bestuursleden, waartan-in d.e voiige vergad.eri-ng' bliik
is gegeven, thans niet meer bestaat ?
Hij-víaaEt'tevens ophelciering over de z.g. stauten- Oorrunissie;
is hier de ,ittudO** Commlssié beooeld '? Ín oit laatste geual, zal
Éi: dit ten zeerste toejuichen, daar uit het voorg;elezen rapport
Cuíaetijtc is gebleken, àat dezà Cornrnissie baar taak zeer behoor-
l.ijk heeft uitgevoerd.
Boiendien is hét aan te bevel-en dat de nleuwe stauten en huis-
houdelÍjk-reglement, ren spoedigste aan de }edenvergadering voor
te leggàn, törwijl if* er èen geheel nieuwe Comroissie za-l wordea
benoeàà, àeze zaak weer op de lange_ baan wordt geschoven.
I{ij advíseert de vergaAering dan óok, d,eze Comrnissie de opdracirt
te geveno

}e Hr. Kleinloh antwoordt dat deze Commissie op §erieuze wiize
de ontwerp-statuten onder de loupe heeft genomen en doorgewerkt,
hetwelk ,r# àlir, nening voldoenàe uotj-even zi jn, oe de zit,.ten-
de Commissie te"handhaven, Spreker zelf is wegens studieredenen
eehter verhÍnderd zitting te nemelLe
le rir. v.Sprang-À*óft evéntueel geen bezwaar tegen een Commi-s-

sie zonder àà Ér. K1eÍnloh en vràagt of hiero\rer kan worfen ge-
stemd.
ne Hr. van ÏlÍestreenen antwoord dat de leden volkomen vrij zijn
hub ca^bdidaten op te gevenr doch dat een groot eanta-L leden in
een Comrnissie, irèt vlot werken bemoeiliikt..
ne Ër. ffe:-nión, veklaart na ruggespraak net de Hr. van l{est-
,à***à, a-fsnós Ëereid te zijn in-oeàe Coumissie zitting te ít€El€Ïro

De ilr. Brunet is verbaasd over de reaetie van deze vergaderioq'
Er blijkt "ào 

u"renwerking tot stand gekomen te.zijnr-zonder dat
de ledenvergadering hierin is gekend, hii vraa8t opheldering over
d.e foutet *ëf}." doör het Sestuur in deze zitrn gemaakt.

De Hr. vo!ïestreenen antwoordt dat het Bestuur te laat is ge-
weest net het geven van een uiteenzetting aan de leden en dat
veel on***gàoa&heden had.<ien kunnen wordén voorkomen bij tiidige
voor1.ichting.
I{et is de Heer Bnrnet bekend dat er in De Hazenka.mp veel wordt
ààÈfài"t, ook over deze aa:rgelègenheld; hij. is eshter Ya"n oord'eel
Eat de bódoelde samenrn,ertiinlnieï tot stand had mogen komen buiten
de leden u*.Spr"lrer is jarenlang lid geweeet vafl de À.ftI.Y.J"



hij betaal-de voor het beoefenen van de sport en stond voor d.e
rest er buitea" Saat dit in.De i{azenkarrp nu ook een tt,zaa]r't, worden ?

I)e Heer ÏYestera vraagt hoe groot het aantal bestuursleden zal
worden. ïevens geeft hij zijn menirrg te kennen, dat, indien er
in het bestuur een gezonde samenwerkin had bestaan, de aalgele-
genheid met iiet karnpo niet zoa zijn voorgevalJ-eno Nu voelden deze
bestuursLeden zich overal buiten §ehouden en daarom naciden dezen
tot deelnarne aan het kamp besloten.Hij achtte hei bovendien vol-
gens de statuten onjuistrdat er een verbÍntenls was aangegaaa
zonder de leden hierin te kennen, Ioor het bestuur zijn fouten
gmaakt, doch slechts tegen de bewuste vier dienen maatregelen
genomen te worden, volgens de mening van de Commissie terwijl
hlervaa ten aanzien van de overige bestuursleden, welke ook gouten
hebben gemaakt, niet wordt gesproken" Hfj acht dit onjuist.
De Hr. Meerens brengt naar voren, dat het Sestuur a1 sinds larrg
niet meer hornogeen ïy&sr lndien men in de voorgeschiedenis gaat
graven, komen er feiten aan het licht !ïeli(e men beter niet kan
behandelen en zouden sommige van de vler bewuste bestuursleden er
beroerd afkomen. Zoa.Ls normaal en gebruikelijk is, 1s van de werk-
zaam.heden van deze CommÍssj-e nlets naar buiten uitgelekt. Za
hoort het. .Ll,hetgeen in de Bestuursvergaderingen werd beirandeld
werd naar buiten uitgedragen en ook door bestuursleden naar buj-ten
becri-tiseerd. Er bleef het Sestuur dan ook niets aaders over daJr
bepa::-1de zaken in zeer beperkte kring te houden tot de tijd van
openbaarhaking was aangebrokea. Ie Commissie neemt ten aanzien
van alle Sestuursleden een neutraal standpunt in, ïndien haar
om rapport en advies is gevraagdr heeft zii deze gegeven zonder
aanziens des persooírsr

Ie Iír. ït/estera is het niet eens over de beoordeling van de vier
bestuursleden"

i{levr. Oosterlaa^rr is verbaasdl er ziin fouten gemaakt door het
Sestuur, de fouten van het viertal worden slecÍ:.ts kwaJ.ijk genomen.

ns. Winterwerp is nog slechts tekort lid van !e Hazenkamp om
over atles een oordeeJ- te kunnen uitspreken, Hij heeft met grote
belangstelling kennis get?.omen van het rapport der Commissie,
0ndanks het applaus, is hij tot de eonclusie gekomen dat ni-et
allen het met de strekking van di-t rapport eens zj-in. Hii stelt
voor b1j opstaan de mening kenbaar te maken of men dit onder-
schrijft. Men dient eensgezind 'te zíin, om een zekere koers te
kunnen bepalen, anders Uti;ft fret zrsa.ard van Damacles boven het
Sestuur hansen"

tle I{r. Westera is van mening dat het applaus van de Yergaderlng
meer geldt de waardering voor de Comraissie dan ce inhoud en strek-
king van het rapport.

ne Hr. Berfelo zegt nog maar jong J.id te zijn. Gezien hetgeen hier
in d.e vergadering naar voren wordt gebracht, J.ijkt het hem dienstig



door de afdeling Geestekiike ontwikkeling een cursus te doen
Ààoà*t over het onderwerp nMaatschappelijke Yerhoudingenn' 

-

*àu"li; belicht wordt cial de driehoéksverhoudÍng, doel- orde-
leiding, als basis onontbeer1iik zija.

!e i{r. }asman zegt dat er de vorige maal is gesproicen over de

verhouding tussel fabrikanten en énige werknemeis-bestuursleden'
gver dit ónderwerp heeft nij thans niets vernomenr

jle Hr, v,iiïestreene zegt dat iret Bestuur zj0}t gelukKig maa-.priir'ert
deze beide mensen als bestuursliu te hebben. Spreker heeft ver*
schillende vergao. ringen met bestlrus en fa1l;ikllten meegeinaakt

en geconstateeí dat déze Elensen steeos voop cle beiangen van j;e i{a-
àónïCp Ín de-É=*À springen, Bovendien rnoet het toch voor een
ieder duideli;È-z:";n, daï deze iwee personen S.efi{§elijker en

ràri"or*ellilcör óà"tàct kunnen leggen roet de f ebrikanten voor
wie z:-in geen o nbekeriden zi1n"

us titr. Oosterlaan vraagt of er nog gesproken is over de verhou-
Air.f i.r"*ót de ledeg eí ae Ïirectóui vóor d'e Geesteliike Ontw'

lJe Hr, Jaspers antwoord dat ook deze aangelegenhgl"$ ter tafel is
àè**uÀt. Iïrdien de Hr. Qosterlaan wil waóhten tot het llulshou-
delijk }ieglement nader is uitgàrverrt en aan de ieden te kennis
zal word."* guÉ;à"àï, zal li i à,t. ,,evreden zijn gesteld'
Bovendien achi up"eË*r fret-àiài Suist persorren te bespreken in
eàn alsemeene .rr"ig* derirrg' dan 1n hoogste noodzaak.

!e Hr. v.Yiestreenen leest nog uit het rapport-Yq9r wat hierin
y{ordt gezegd over de nireetelr voor cie Gèéstekiike gntwÍtckeling"

}e Hr. Lantin€ vraagt of het niet beter zou zijn bestuursYer-
kiezing te O#n pfàËt" vónden voor de behandeting van Statuten
en liuiÉ]roude3.i jk Reglement '
IJe FIr. v,ïïestreenerl maakt àuideliik dat dit inderda ad nlet julst
zoa ziin"
Nadat de vergadering bÍj opstaan-z:-eíI.voor het rapport ireeft uit
gesprolcer, **i,: een oíe.siotË-àààroerrieid, -worot aoór 0e bijeenicomst
eveneen§ *""óo"à--gàe*r; a*i de zittende'Commissie ook zal worden

ingeschakefA'ËiJ Eà"f*i.""d'àfirB-van Ae nieuwe §tatuten en Huis-
houdeliik Reglementr waltrna de Í{r. var: Westreenen' met een dank-
woord dèze vèrgadering sluito
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