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ALGEMENE MAATSCHAPPIJ

VOOR JONGEREN
AMSTERDAM-w. 3 Januari 1952.
LEIDSEBOSJE

MTIONALE ORGANISAïIE

TEL.: DIRECTIE A23 45 . BOEKHOUDING 84775
TELEGR..ADRES: H OC E N I RA

BANKIERI NEDERL. HANDE LMAAÏSC HAPPIJ
POSTGTRO 198130

oNDERwERpi Ledenopgave ffin. O.K* & ljil.

Àan d.e i€eledelgeboren ï{eer O. van Donselaar
Secretaris van ËDe HazenkarnpH
ïr. -?eves traat L0
Ni.imeflerI.

'$eledelgeboren Heerr

Hiermede verzoeken wij U ons de jaartijkse
cp.q'ave van het ledentar op d.e eerste dag van het verènigingsjaar
vcorafgaande aan het subsidiejaar 1952 ten bahoeve van het-ffiinÍstsrie van Llnr1er,'rijs, Hunèten en liletenscheppe$ voor of oplË Jairuari Brso te uillen toezenden.

Oe datum van inzend.ing werd door hetirilnisterie vervroegd. tot L5 Januari, terwi;1 de opgave thans,
behalve gewaarmerkt te zíj* door een aceouítant mèt vermelding
van de aceountants-verenigingr waarbij hij is aangeslot,en,
eveneens getek*nd. moet zijn d.oor. het tsestuur.

§ij hopen, Cat het Ur ondanks de eisen, diehet liinisterie bij het inzenden van deze opgave steltr mogelijkzal zijn ons deze te zenden
De kosten voor de aeoountant zu1len, evenals

vonig jaanr voor onze rekening zijn
lnniddel* tekenen rrrij,

boogachtendr

-/ 
Dir, À.Bï,V.(Ï.
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iÀljne Eenca,
&t*" s ï"***wsrëgw ffi§***§***§r
Sgx* a*atr"*t*àmg nen ttu se&rilr-ea clfu ] Ëglrgr+ ***ffi

#§effi# M§ *uàSe&*ë rà§.3.E*-*prerlr*aa
§S,*ry* egkrt$rc* ?e§ 9*§*§& i3**1*** ry*.J § rÉeqs ffi&*

+**& .*r pm nrljsígflxg §x +xxse Íftterna *rgaaí.e*,LI.s eoïE s*rÉffrm*#* &** h*p$h sÈ* ?h*,:rs aog wel aÍet gehe*Ï" rettr.xkk**

I

m**** &** h*p wel pÍet 6ehe*il" v*§tr.xkk*x.*
§ss eëffiir sË#rLe S@* *nË a*s s:r m**r i§ {#-}ryr aj&** §effi!Ë t*§. lalse.tr v§.m&lr*"

§Éj-si_jn btsrËs ik6n § w*,*d* r*,Leèàm *Ë itr g*&*gl*&dr
gaetatrd *a ïI strlt bagrljpea, d"s.e Efj itese kese aíet ge sea6r Ëer Icoorbli hoad.ea la.tea Seea+ tinae vereeahtia6ea etja hoog gespsxtnë {lr§qr}§t ,ffixr*§I§ Àe**e Se*e* k"as v*xry*&tieger eljn heag SËs§16#§# {
w§S rc*rx§.*u aaa §*er Sffite &meà ïsë &tre-rereslsÉ"g&*- -

H*A ltght aa* &:rs sece§eem*.§ *m w*.*s&§ry aaa heÈ #*e
sssË }odoa hlea6*É elet EB€ti Ln Us org*aleatËe Èe ltrtaa .

ë,tt l.ÉËer btJ.s€eielfaraarifue *g"IfEe yes eesà-s"tc&
eau Etrrm€e gIffi.

&rgs*J.em xeron wàJ ya,a ee§.§,al&* &eË s Se**r §:e§
&*ttdkksàtxg wu & §*;x*ek*mIt hsp rtrffi&E*nx Ë*see*t *agr x

ffi[§ ar*]}*n B *ras ge*B spgev§& ïe& ga* 3e&egt*}" re*,*
t'§effiffi,* *lt restffiuss** &"*t §-mns s&§a*X*rlr* *e &qsesst§.eilë* ë1fi

nÍ.et EÉcF hsbïras §rnreqgt€rd. op @B r1*orstcl ïIrersU+te sr @§
vas dc teegaheado an aog toa te ïsasnen ce,bsíd.le E-r*s gsg s
dra€sa*

eÍ.tsë*B€tè$.xg sxl? Ms*e'&tlàgje#r§*

Hoe6aeheend"
§§ §§§Ë3§Kéffip

§*me* &rË kets§!§

S*es*Ësar&*+
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ALGËMENE MAATSCHAPPIJ

VOOR JONCEREN

NATIONALE ORGANISATIE

TEL. : DIRECTIE 8 2 3 4 5 . BOEKHOUDING 84775
TELEGR..ADRES: HOC EN Ï RA

BANKIER, NEDERL. HANDE LMAÀïSC HAPPIJ
POSTG|RO 198130

ONDERWERPI

AMSTERDAM-W. , 18
LEIDSEBOSJE

,'- ' 
- '':t-( Ji; van Yllet,

Jaa:uarL L952

Aan het ijestuur van ile
ïerenÍging voor Lichameli. jke
§De I{azekanopH
fr. ffevestraat 10
Ntimeserr.

en ueestell jke 0ntwlkkelÍng

Mi Jne Heren,

Uw schrÍJven van 12 Janaari J.1. heb lk set be-
]angstelllng goleBe§.. ïnd.erd.aad. waren wi j op de hoogte van
hetgeen in I§ijnaegen gaanile Eà§. ?ïij meend"en echter,-dat dltjnist een, Ieden zou aijn on het contact te verstevi.gSen. ,!+

Eet is ïyaarschi jnfi jk thans mogeli jk, d.at"-de Ha-
zekamp, dank %íi de steun, d.ie sij aal sntvangerr, kan nit-
Broeien tot À.1fi.Y.J--werk, zoals wi j dat ook àfspraken. U {
zLai elat waarschi jaliJk anders. i,Ei j-hebbea hiervàn goede **nota genomen en wensen U e1.Le goecls toe.

Hoogaehtend,

-''11y. 3.ffi. Y. J.


