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Geacht B*stuurr

Voor de afrelcening ven het subsudie Vrije Jeugdvor-
ming over t94S bereikte ons heden het verzoek ö$ elsnog s6n
exploitatie-relcenir€ van het centrale apparaat te wíLLen Ln-
ze*öenr benevans eën opg*ve van Ïret l-adentel v.rlt de verechiL-
l-ende plaatsel,ijlte à.hfl.V.J.-ërgenisatiesr'Síj vÈrzoeken Ë
derhalve s& *en getekende ace:ountantsverkLaring van Iïvr l-eden-
ta1 per 3L §ecernber Lgl'g o_vereenkgqgtÍS_ het U hierblj toege-
z,anöen rnoclel 5. In het ledental moden ook worden opgËno&e§
degenenr die in de loop van het Jaar l-949 lid zijn geweest
€il ín d.lt Jaar weer hebben bed.ankt.

ifij zullen tret zeer op prije stellenr lnclien wij
zo raogelijk por o*igaand.e deze van tj zouden mogerr ontvangen,

U behoeft dus 6leen e;cploitatie*relí,ening over het
paar lS/.iS in te dísnen.

Over het jaar 1g5C zal- echter ook door U een ex-
pI-oitat,ie-rekening moetan vrorden ingezondenr opgernaakt over-
een!..or**tig het U reeös eerder toegezond.en lnodel Sx1:lolta-
tie-rekeaing. [i gelieve sr duÉ rah:ening aree te houëenr. öat
i,iij b*gin fëSf ee exploitatlerekenlng óver 195Clr gotekend,
d.aor Urs eceountantr krlJgen tcegezond.en.

Hoogachtendr

l$rvsn VlÍet;
$l.r.A, ï!{. ï. J.
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Ïr.!*erestraet I§

t{Í,Jn* t**ren,

§iJ onbrlng*n Ín dank IIw echrÍ Jveu xan i dssGr
ea rlLlen ïI rlaer asn}eldlng daarvsn allereàrst opwerkan, dat
sns sÉeretarÍaat thans gevàatÍ.gd L* : Ir* §aveatieaË l0'te
§ÍJu*genr

Ttrd*r aoud*a ïlJr alvorene § de gevreagds gegsrsn§te v*rstyekkern* §a.arns van U Íerneuea of, s voor dezë suËsídr.*
eeÍrïrè$3 §c Xlaeenks.ap aÍet alr eea plaatseltJka *.H,Y.J, erganl-saile. Irl het,bevest:.gende geval aeàen wtJ té sëges opmàrkeà,
daË dtt 1n felte nleè zo Í.e, zodat, een geàeeLte ean dè reede-e,at-
ïrangén subs!"dle ea da ay*nË.É+el nog te Entvanàë* iuuJi*ià-ÀÀn- -

ens eou moeten worden afgedrqge§.

flj rÍea- mot beleng*telllng §s berf"shten gaerno'o&-
gaand tegcuncet en tekene*

hoogaehtend
DB ITÉZE§IÀMP

Harrens bs? §estuur

Seerstaris
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S* ifel-ede3-geboren §ear À.Huisrnan
lfoorzitter van rtile Hau enkampË"
Reestraat 3::.
$if*sse*l

íeer geaehte lieer Huismanr

Hierbij bericht ik U, rlat i1-. ermede ecc*ord ga
da.t U voör önze nekening door een accountant de vragen-
lijst -t:etreff,ende het led.ental van Uw verenlging Laat in*
vr.rlien. U deel-de ons telefond.cch :neder dat de kosten
hiervoo:. f. !5.- zuI]-en b.eil.ragen.

Tevens d*en wi; U hi*rbij ingesloten enkele
afschriften vaR door sns ontvangen b:'ieven toelcomenr wei*
iie r+ellicht van belang iiunnen zíjn vöor Uw vereniglng.

Iio oga cht e nd r

iií.v&o ïLietr
§ 1r. A.ïirï. V. J.

Síi1oo'snr 4 afeeh::iften.
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ile !ïeleselg*boren ïiëer C.v&n lanselaar.
s ecretaris tt*e lÍazenk*mprr.
ïr.#evestraat lfu.
iti"ineeg&r

ËrieË Ël*achte }iear Doneelaarr

ïl:,ar aanleid.Íng van thv schrÍjven van I .Tuni
j.3.. SeeL lk U &e$er d.atr§.* ïïazenkanp'lr zoaLs {Ï waar-
schljnlijk w*et 1* toeg*laten els zgiil. e$ntaet-Lid van
cie À.1\l.V;f. §atrGrg. Al-s=zo{anig wor"{t ïJ v-e_ar den
Ïia.eg aal';'gerekend onder. de aibeid.ssfeer vàn oe À.&i.V.i-.

' ïot, nu tce Ïradden trij euhsÍdie voor de VrÍje
Jeugdvorming, welke subeidia alleen ten goe*e liomt &an :'

het centraS-ë apparaat. i"ftj trachten nu eöhter, o*k vo*r §:
§íjrnege::r subsÍrrie t,e verlcrijgen voCIr het massa*jeugd*
'nrelk, 

-Helke subeidÍe ten goede iqomt Ëen h6t pÏ-aatcelijk
Herl:. i:;ver Lg4$ is dit níet het geval en valLen vrij nog
Ën{:fls' VrÍje i"*u#dvorr,ringr vandaair d.at rvii nog rr*crig
}:eb?:en.de apglave ven lÍw Ie*entelr eoale wij dÍt in ons
schrÍjven van 2 .luni j.1. gevraagd, h*bben. ï,{ zsudt CIns
Ë*n Srcct gt*noegën dsen tranneer U ons deze öPgàve per
omgaande zouqlt villen cloen toekomenr &ëxsszien het frepar-
ternent hior sterk op aand.rirrgt.

Iicogaehtendr

HrvflÍr Vlletr
Bir.S.1{.V. J.
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f e ifelecl§l-gëboren Heer À.Ïiuisman,
Vaorzj.tter fr§e Hazenkanxpfr.
Heestraat 3Ë.
i, i.rm.egens

§eer geachte Heer ï[uismanr

Uw schrijven van 19 "ïunl j.I. hl'iarn hedenmor6ien
in ons bezit.

Ïíet i* wel een beetJ e won<i.erlÍj kr riianaeèr wij
tegenaver hst Oepartement tiFe }lazenkamptr neemen aLs con-
tact-lid en dat iriJ d,an aiet de nodige Segevëns overleg-
Ssr:; Ëaarne zijn wÍj bereid om onze boekhouderr de Heer
d.e iiremer Ëen dag; naar $ijmegen te sturen om uít Uw ge-
gevsns de deebetreffenil.e staat 1n te vullenr tenzij er
voor orrue reheningr wàËrreer d.at #leen al- te hoge icoeten met
zi*h meöebrer:gt, ëen aecëuntant biJ U dlt l*.an doen. r#an-
nÉo1. U rïit ons echter echrijftr za1 gaarne de Heer de Ëra-
m*r een dag in Ï,ïljmegen komen.

Uu eonclu§.ie, d.at Hezenkamp-werk niet gerang-
schii';t kan worden ond.er het begrip rrnra*sa-jeugd,rt, ie wat
voorbarig, lïisrcver zaL 66n d.ezer dagen in-deà ïi*ag een
beslissing vrordsÍ) éËë11oÍsorlr nlet altegn voor fr§te H&u en-
?lamp'ï1 rïIëàr ook voar andere dergetijlee instel-11nëerx.

I'íet vriendelljke graeten en hocgachtinSr
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