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In qcnsluiting crqn het bovenstqqnde heeÍt het D.B.B. von het
K.N.G.V. in zijn vergodering vqn 19 Mei 1945 te Goudc
besloten het volgende te Uwer kennis te brengen 

'
le. door de Bezettingsoutoriteiten Ís ons tljdens de Duitse

bezetting verboden het proedicact,,Koninkliik" te voeren.
Dit verbod is thons niet meer von krocht, zodot wii ons
weder noemen het Koninklijk Nederlonds Gymncstiek
Verbond (K.N.G.V.);

2e. N.S.B.ers, daormede gesympothiseerd hebbenden, andere
lqndverrqders en zij die tijdens de Duitse bezetting vcn
een niet te ontkennen sympathie met de Duitsers en
oÍ met hun politieke inzichten hebben blijk gegeïen,
moeten uit ons K.N.G.V. worden verwijderd en mqqt-
regelen moeten worden genomen, dot zij lqter niet iri'<rndere Verenigingen oÍ sportbonden opduiken, dqn
wqoruit zij nu door vervollenverkloring vqn hun lid-
mcctschap worden verwijderd.
HeiD.B.B. verzoekt daqrom zo spoedig mogeliik opgqve,
met nqqm en volledig odres vqn de personen, die reeds
door qndere instqnties uit de sqmenleving zijn verbcnnen
en vcIn diegenen wqqrop bovenstqqnóe'kwaliÍiccties
vcn toepossing ziin. Het spreekt vqnzelÍ, dot de opgaven
op qontoonbcre Íeiten moeten berusten en niet op blote
beschuldigingen mogen zijn geboseerd.
De desbetreÍfende Verenigingen moeten de leden; die
onder bovenstqonde groepen vallen onmiddellijk ro-
yeren, hetgeen tengevolge heeÍt dct zij eveneens door
het K.N.G.V. worden geroyeerd, zodc;t zii geen enkele
Íunctie in het Verbond, de Kringen oÍ de Verenigingen
nu en in de toekomst meer kunnen vervullen;

3e. de Verenigingen die gedwongen tot het K.N.G.V. zijn
toegetreden hebben vonzelfsprekend het volste recht
het verbond te verbreken.
Hoewel de lqotste joren, juist de joren von hun lidmoot-
pchop, het progrommq vqn octie, door de omstandig-
heden, slechts ten dele ten uitvoer kon worden gelegà,
hoopt en vertrouwt het Bondsbestuur, dot de kennis-
mcking met ons K. N. G.V. voor deze Verenigingen
oonleiding moge zijn het bestoonde contoct te besten-
digen;

4e. de vooruitzichten t.o.v. het personen-vervoer zijn zeer
somber, zodqt er in de nqsste toekomst vcrn een sqmen-
komst vcrn onze leden op grote schocl geen sproke
kcn zijn en dcrorom kornt de octiviteit von hLt K.N-.G.V.
meer dqn ooit te liggen op het terrein vqn de Kringen.
Het spreekt vanzelÍ. dot het Bondsbestuui met àlles
wot _in de Kringen wordt verricht op de hoogte moet
worden gehouden;
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5e. dqt de Athletiekwedstrijden o.i. weder door de Kringen
en de Verenigingen vcÍn het K.N.G.V. zullen kunnen
worden georgoniseer{, zools vóór 10 Mei 1940 dus:
cthletiekwedstrijden tussen Verenigingen, Kring- en
Bondskampioenwedstrijden ;

óe. dct in de kornende winter en het voorjoor 194ó weder
bondskeur-, districts- en bondsturnkampioenschopswed-
strijden zullen worden gehouden.
Kringen oÍ Verenigingen, die déze wedstrijden willen
orgcniseren gelieven zich te wenden tot:

- voor bondskeurwedstrijden, mqkker G. J. W. Brcnd,
Jon Steenstrcot 73, Schiedom;
id. de qndere wedstrijden, mqkker Th. Kockx, Bosch-
kompweg 7, Apeldoorn;

7e. dat de leiderscursussen, wqqrvoor het K.N.G.V. reeds
subsidie heeÍt toegezegd zo spoedig mogelijk moeten
worden qqngevcÍngen oÍ voortgezet, een en qnder in
overleg methet bondstechnischlid, mqkker G.C.v.d. Bergh,
Oudwijkerlcqn 26, Utrecht ;

8e. dot wij Kringen en Verenigingen met oandrang oon-
roden deel te nèmen oan streek- en ploatselijke Íeesten
tot de viering vqn de bevrijding vqn ons lqnd, oÍ zelÍ

, dqqrtoe het initiotieÍ te nemen, wcarbij zo mogelijk
mqssole uitvoering van de Mens-Sonc-Serie;

9e. den cdspircnten met ernstige ccndrong voor te houden,
dat veel wot geschiedde in de tijd die ochter ons ligt
moet worden ncgeloten. Wij bedoelen het plunderen
van p_lcntsoenen, bomen etc., dieÍstolletjes, vernielingen
gnz. Verenigingsbestuurderen rqden wij met klem àan
hiervoor contcrct te zoeken met en belongstelling te
wekken bij de ouders. Den odspirqnten moet woiden
ingehcrmerd, drl;t zij bovengenoemde dcden moeten
verqchten en vriendèn er vcrn trqchten te weerhouden;

10e. dot de Turnkring Zwolle en omstreken, wqorvcn de
erke_nning door de Duitse bezettingsmocht werd gewei-
gerd, omdot het Bondsbestuur een door de Duitsers
qqngewezen persoon als Kringbestuurslid niet wilde
ccceptereg,- vqnqÍ -onze bevrilding een zelÍstcndige
§r!1e_is=_(Men roodplege de oÍÍici5le odreslijst vqn het
K,N,G.V. von I Juni 1943);

11e. dqt de Bondsstoten 1945 U worden toegezonden met
verzoek deze vóór 15 Juli 1945 nouwkeurig ingevuld
(in vierv_oud) te doen toekomen qqn Uw Krinlsecietoris.
Vo-or iede-r lid, dat U ín 1944 ols Bondslid hóeÍt oonge-
meld en dat thqns niet meer door Uw vereniging *oidt
opgegeven gelieve U op een oÍzonderlijk vel pclpier de



reden op te gLven wqclrom die personen niet meer-gls

i;J; -à" Í* -vlreniging staàn ins.eschreven' Het

K. N. G. V. heeÍt deze gege-vens voor zrln qrcrrrel rn <re

iàekomst dringend vqn node'
Den Krings."t"iàtltt"" 

-wordt- 
verzocht de Bondsstoten

í%i,;ffi..;;iÍffi ;;-;""óèi"t'""a,'=",nË8iíb3;5lt?iti
nq binnenkomst toe te zenden qon ht-iààióÀ"gt"cht 

5o te Amsterdqm;

l2e. het voornemen bestoqt contqct te zoeken met den re$o,c-
LLs' 

Ë;';;- ilËi rïi"ËÈ--í met 4u G'U' Z' ten einde
-i,.!aià- *"à"r'Ë;ï-T";"bloJ t" lcrten verschiinen' zij

ttli ooí"otkeliik in beperkte olnvon§;

'13e. dot de tiideliik stopgezette octie voor ons eigen Bonds-trt' 
;;È"ï;ï;;Ë;;J'ei-hàr"qt' HrJn' die reeds bedrosen

hebben toeg.z"gd, wo-tdt y9l199ht die oelden te storten

op POSTREKENI-NC Nr' 159587- ten nqrie vqn den-Heer

ïI ;# viï;ïö;; §"ii""*"ptein 8' Amsterdom'west;

l4e. dqt qon -ons .voornemen' de in de oorlogsioren ctqn

ons uitseke"taàïÈtiàies, tot een totoql bedrog von

Í ï3ö::;;;llà-;ii 't.;à" 
in reserve hebben kunnen

'h;à;;, tlt ÉËtàt iti'i"s "ott 
onze Reserils te s.,t-e]Ie,1

iË"* "ït"oering 
is geg-tven' De gelden ziln heden rn

. 's Rijks schatkist gestort'

l5e. hoewel in een vergodering door. het B' B' werd voor'
oesteld nc den ;;;Íöa; ócrndqten von qlle B'B'Jede'n

Y"ïïà;"iiii.kl;; i;-;t"-llen, meent het D'B'g" -sezien de

moeililke o*.ti"àió!uà;;.s;"d.te doen de leiding'in
hqnden """ Ëàií'ii' tà- tàt"".totdcrt verkiezingen op

' normole wiize kunnen plqats vrnoen'

Met horteliike turngroe' 
,", ,.r.r.

A. VÀN WIERINGEN' 2e Voorzitter

J. H. VÀN DEN BURG' Secretoris'penningmeester

J' H' F. SOMMER' Voorzitter T'C'

.Amsterdcm, 19 Mei 1945


