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Mede ten vervolge op mijn schrijven no. 92471, d,d.
7 september 1950 moge ik Uwe Excellentie betreffende de
ontwikkelingsgang van de lii.V.G. en daarbij aangesloten
bonden het volgende berichten.

Door financiële nood gedreven heeft de S.V.C.-leiding
zich genoodzaakt gezien een reorganisatie in haar gelede-
ren door te voeren.

'De landelijk secretaris Bertus Brands en deelde deze
plannen mede op een S7 üctober 1950 gehouden vergadering
van hoofdbestuurders van de aangesloten bonden. Hij zei,
dat op zeer korte termijn drastisch moest worden bezuinigd,
daar de 23.V.C. anders voor een debacle zou staan.

Brandsen deelde mede, dat de oude toestand, dat iede-
re- bond een eigen kantoorruimte en -inventaris bezat en
met eigen personeel een zelfstandige administratie voerde,
niet langer kon worden gehandhaafd.

In plaats hiervan zullen de te Amsterdam gevestigde
bonden (dit zijn er 13 van de 15) zoveel mogelijk bij el-
kaar in één gebouw worden ondergebracht en wei in perceel
Prinsengracht 739, waar reeds verschillende bonden kantoor-
ruimte haddeno

Ook de administratie van deze bonden zal voortaan
centraal worden gevoerd. Afzonderlijke afdelingen voor
correspondentie, boekhouding en ledenadministratie zul-
len centraal voor deze bonden worden ingesteld. Het hier-
door vrijgekomen personeel zal worden ontslagen eri het
overtollige kantoorinventari.s worden verkocht.

Verwacht kan worden, dat deze plannen bij enige bon-
den op verzet zullen stuiten, daar hierin toch een beknot-
ting van hun zelfstandigheid kan worden gezien. Bekend is,
dat b.v. ds Algemene Bedrijfsbond Transport•- A«B.T., zich
met alle middelen tegen deze aanval op zijn zelfstandigheid
zal verzetten en in het huidige gebouw in de van Breestraat
te Amsterdam gevestigd, zal willen blijven,,

Sen ander doel - niet van financiële aard - dat de
S.V.C.-leiding raet deze reorganisatie bereikt is, dat zij
via deze centrale ledenadministratie en centraal beheer
van de kantoorinventarissen, voorkomt, dat ingeval van een
scheuring of afscheiding van een gehele bond of een gedeel-
te daarvan, daarmede tevens de kartotheek en genoemd mate-
riaal voor de S.V.G. verloren gaan.

Aan:
Z.ÏÏ. de Minister president.
Z.3. de Minister van Binnenlandse Zaken.
Z.S. do Minister van üoci.ale zaken.
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De schampere opmerking van een der aanwezige hoofd.be-
stuuraleden om de zelfstandigheid van de bonden dan maar
direct en in haar geheel op te heffen en alle leden weer
onder één bond: de i^.V.J., onder te brengen, waardoor ook
foezulnfgd. kon worden door een aantal bezoldigde hoofdbe-
stuursleden te ontslaan en het beleggen van congressen
voor elke aparte bond niet meer noodzaice 11 jk- zou z5 jn,
ontloicte een Tel en scherp antwoord van 'Grands en. n ' j zej ,
dat dl t niet zou kunnen, omdat, hoewel de bonden cxoor de
komende centralisatie Imvend5.^ een zeer nauw verband icrlj-
gen. Een naar bulten tooh vooral i.iost laten blï jken, dat
z i j zei i's t and 5 & z 1 j n „

Hüiilddels 3 s reeds een be^Jn net de uitvoering van
bovengenoemde Claimen ^eiiaakt. up 7 ijovember 1950 hebben
de l&ndeli Jke pennln^u^eütors van de bonden, welke t^ns
reeds "in perceel Prinsengracht 739 te /iDisterdaiJi z i j n onder-
gebracht - dit i-iljn er nu 10 - hun boeken afgeBloten en in
vorband i;iet de central^ ce.tle hun ad* vl nis t.r at l e overgedragen
aan de centraio adnïnistratle 5n dat gebouw.

I-.r 'A., van Iiaanen


