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1 e roe n t:

Hoo.fdstuk I : ~~g~_eQ £o~liir!. 1 - De verenigi.:1g drea.:5t de na.8E van " Jeugd Sportvereniging Discus" en
is o~~eriont op 3 ~aart 1946 .
Art . 2- De vereajginJ is gev estigd te .AJr.sterdam.
Art . 3 - .Le verenigiag ste1t zicll t.:>t doe1 de a.aa.ges1oten jone:e,itren 1 i cnan...elijk en geestelijk door sport en S)e1 eterker te maken .
~~t . 4 - ~ij t~acnt dit te bere iken door :
a . He·t hou.den v a.!l onder1jnge wedstrijden in !il1erle i spor ttakken,
b . Tlleol.:'i.e ove r de ta beocrene.n e;;>orten en S.QC l en ,
o . T:rek- en !le emtoc.atell door "lt c.d en 1 and .
rloo!d s t uk_II.i. ~ig_m§a~sg_h.illl
o - De ve1"en i ging be st e.a·t u i t:
a . 1ed en
b. ondel.:' ~ t eunend e leden
c . ere - l ed en.
Art~ - Voor n et lidmaats chap k')l"len in a~nllerking :
a . al e l id, j ongens die de leei"t ij d van 1·1 j r...ar lle b1)en bereikt .
:&. ...Vo or led en , die d e lee:t'tijd van 17 j c:~t·r n og n iet neb ben bereikt,
is t0 e e t e ~~ing van mi nstene een der Oude r s of Voogd noodz akel ij k .
p .e<. Ond ersteunend e 1eden zi j n per e onen , • di.e om bij zondere re denen
geen l i d van de veren i gi ng kunnen wor den . Zij steunen ae t doel
der vereni g ing door llet bet al en van een mi n i mum d on atie, vaet geat e ld in .Art.20 .
A1s erelid, worden zij voorgedragen , di e zioh op bijzondere wijze
vJ or oe ver e ni ging of voor n et doel, dat de vereniging nastreef t,
v er die ns t elijk ne~r en gema akt. Zij worde n do or de al g e ~e ne vergad ering ge kozen, op voordr a ol1t v ~~ n et bestuur.
Art.7 - Voor l idma~t schapvoor de onder art.5 a en 5~e ~bedoel d e groe~ en, komeu s lecnt s mannelij'ke :personen in aa.!ln:er king': Voor art . 5b ook
vronwelijke.
Zij, die zioa ale lid a anmelden worden o p ~ e b allotagelijst gepl as.te
Zij n binnen 3 weken geenbezwaren ingekomen!~zijn zi~ als lid aangenomen .
.Art . 9 - Zijn tegen een op de ballot agel i.jst geplaatste p ersonen wel bezwaren
ingebracht , d~~ zal door ~t bestu1IT worden uit e emaakt o~ de ze bezw
ran eE>grond zijn. Zo niet 0 {frordt de persoon na het o~derzoek ale lid
inge s cnreven ..
Art.lO- Het lidma at~chap vervalt door:
a_ opze gging ; minstens 14 d age u van te voren ,
b . rosertng we gens wangeC.r a.g ,
c . royering we gens contributiescnu ld ..
Art.ll- Beroe:p op uet i n Art . l O b en o bedoel ae royement is slec~ta mogelijk
\Vanneer de betroaken :pereoon minste.a.s }; van net ledent "al (bestuur
j nbegre ;:>en) Mhter zich 1lee:f't en mi te binnen 14 dagen na de royement
verkl arang ingebracht .
.Art.

•

!.oof datuk lii : rtet Bestuur
.Art . l2- a . net 'bestuur bestaat uit 6 leden , bedoeld onder Art.5 a , te weten :
l oorzitter, Secret~is, Penningmeester, Sport- en wedetrijdleider ,
le Oo ~i 8 sarie en 2e Oommisearjs .
eto ~- en ge kozen door de leden, beb , Zij worden met ~;r:,~i~van
0
doeld i n Pxt. S a,
6e tijd van 3 ma~den .
Art . l 3~ Be etuursleden worden in funotje gekozcn.
Art .14- Alle bestu.ursleden zijn nc.. verloop van ambtsperiode terst ond herk ie
b aar, ~-op:""..:."(l~ "iiffl:.:Ne-e:k -end:
"Qe.s) · ~t-....
Art , l5- Tussentijds aftreden van bestuursleden is sleohte mose l ijk , wanneer
di t verzoek minstene 20 dagen van te v oren bij net best1m.r is incrediend ,.
Art . l6- Wanneer net mogelijk i s , wordt bij tusRentijde aftreden van een der

•

be stUl'.rs1 ed e n , cJe ze :fu.a.ct i e waar~.;..eDrJmen donr een van O.c anrlere 11estT:trderc- • .:.s d i t niet """:...e ..Lijk , dan m0et bi naeu 14 d~gen na .uet
CJ ::'t"t'eael"' tijoeus e e n le de nv e rgadP.ring i n de v aoature tn v bJ1 be doe lde
f·wctio'lcr i e word e n v r 1rzie u •
..~~t . l7 - .d1ijkt een be s:.uu.rs .ii d v r>or d e .ue~c..~,._evve zen f·1.U ot ie n i e t -.:,c sc!liu:t ,
d xxx~xMitxHX~zha»Kw xrxxx««~ ~~an o1.aerl i ng v~~ :funct i e ~or1e~ ve~7 i Roeld , z ond e r in9engin~ v aa de .ieden •
..:.. rt .lR - .Jlij.,t ee:::: best·•llJTBJ. i d voor t;;een •Jer heet'J.ur s fn..ncti e c: e e~c ni ~t , dan
rnoet n; j ui-:-; -le t t e ~t 1 t•'T t re de•1 , en '!lOet in de v aoatn.re worden voor
z ien , P,e l i j , al-; i !l Lleti .g ev ;:~l , bedoeld .ln .Ar t.l6 ,
t1

no fdetu.l! I V :

?i n·anc ie~n

;_;.:t-:-TS~:---De-p:el den-v an-n e ve r eniging 1;ro:rden b i j een,1e br ac.ut door :

a . Oontv~outie~n
b. 'l' oev al li ge bat en.
De o ontribn tie bedraagt vo or 1ed e n bo ven 1 6 j a ar .l!'l. 0. 2 0 :per week ;
v oor .l e den onder C. e 16 j aar Pl . 0 .10 per we EJlc . Onderstev_nende le de n
b e tu.ien al s donatie een be dr a.g v an mi n i "!lu.ru .!!'1 . 0. ?5 per 3 maanden .
Bij t oet re den al s lid , 11 et ::'a~t i e oer t ea.mi ns te .rn . 0.25 i ns cnrijvingsge 1d.
.Poeva.ll i ~e bate n worden ont v ane;e~1 door :
e . JJe o-pbrengqt v an ka a;:;."t v er1ro op , 1oterijen enz . enz.
b. Vr ijvvill ige g aven bu i ten de g e ,;on e cont r ib1J t ie s om.

Art , 20 Art . 21 J..rt , 8 2 -

rloofd ~uuk

.

t . 23 -

.brt . 24
Art . 25 ...

V; ~1QtQena!in_e~ ~De 1eden v an oe vere~i t, ing vcrp licut e.l ~;icn met nun lidmaat&.Jllap
geen lid te zi~ van enig e polit ieke p a.rt i j of jeu& d b e~e g ing van
we1 k e ricntL~ g o ok •
l n gev allen, waarin ne l:i Regl.J"G<ent ni e t v oorziet b eslist n e t best1xur
-1et u,,_isnoua eb j k r e gle '!le nt lran s le ont e 1x per half j e.ex .c.erzien
wor den. ( De volgende !lerziening due n iet • oor 1 September 1 946) .
Aldus opgeeteld bij de o:prio.LJ.ting op 3 traart 1946.
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opri'JLltins is net oestuu.r alavolgt Parnengesteld •
Voorzitter:
W. ioed
Ee cre't aria :
G. St aalenlloef
Penn ingmeeeter: T. ~ mller
Sport- en wedstrij dlein er: ~· . van Berk el
1e Co m~issaris : J . Tem:pela~s
v
2e Commissaris ; R , .Baard
J

/

I. arekooe.:J. e.rti {elen :
.Le verenigj_ng geeft op geregelde tijden ;en eigen verenigingeorgaan uit •
.nrt . 27 - De redaotie vaa. dit irp.~.a.l'l berus t in llanden van net beetuur ..
Art . 28 - ~eden , Ere~eden en Ondersteunene~ leden ontvangen dit orgaan
k ogt-eloos .
.Art . 26

------ -

-! -

•
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e me n t :

- - - - --~

tiootdetuk I; _sgm_en no~l
Art.l - De verenigins dre.agt de ne.em van •Jeugd 8portveren1g1ug Diaau.aa
is opger10ht op .3 "e.art 1940.
Art 2- De verenig!ng is geveatigd te Ameterdrm.
Art,~- De veren1g1ng stelt sioh tot doel de aangealotan 3onee
lijk au seesteliJk door sport en epel starker te meken.
/~t.§ - Zij traoht dit te bereiken door:
a . Het houden van onderlinge wedetrijden in allerlei sporttt~k~
b. ~heorie over de te beoetenen ~orton en opelen,
o. Trek- en heemtoohten door ate! ec. lend.

lloofdatuk II~ Li~meateoh~
)Ft.. §. - De vereii1gtng -beat eat u.it:
a. leden
b. ondersteunend& leden
o. ere-leden•
.Art,<§ - Voor het lidmaatsohap koroen in aall.~JZerking :
a . ala lid Jongena die de leeft1Jd van 14 Jo.ar hGbben bereikt.
b. Voor le&en, die de leeftiJd van 17 jaor nog niet hebben bere
iG tocetemming van minstena een dar Oudera of Voogd noodzakel
c . Onaersteunenda leden z13n peraonen, die om bijzondere redenen
geen lid van de verenigtilg k'U!lllen worden. Zit') steunen het doe1
dor vorenig1ng door llet betal.en ven oen minicum dona.tie, v~tgE:.
ate1d in Art.20.
d. Ale erel14 , worden Eij voorgcdragon, die z1ah op bijzonaere ~1
voor de vereniging or voor fict doel, aat de veren1g1ng naetre
verd~on telijK nebben ge aekt. ZiJ worden door de alge~ene vergaG.ering golrozen, op voo:rdra-oll1i v un bet bestuur.
Art. 7 - Voor lidmcataohapvoor de onder art. 5 a en 5 b bedoelde groepon, komen eleahts manneliJke personen in aunmerk1ng. Voor art . 5b oon
vrouwoliJke.
AF' aO - Zi~ J die z1oh ale lid aanmelden worden op de ballote.gel1jet geplnat
Zijn b1nnen 3 waken geenbe~r~en ingekomen, eiJn zij ala lid aeuce·
nomen •
.Art . 9 - ZiJn tagen een op de ballotageli~at gepla.etste personen wel bezwEU'f
ingebreoht ,. dan zal door het beetuurwordon uitgemaakt or deze be
ren gegl~ond ziJn. Zo niet , wordt de permoon na net onder~oek ole lid

ingeeclireven.
Art . lO- Het l1dmaataohau vervalt door:
e . Opzegg1ng; mlnstens 14 dagen van te voren,
b . royering wegens wangedres,
o. r oyaring wegene oontr1but1eeohuld .
Art . 11- Deroep op net in Art . lo b en o bedcoldo ro3ement is sleonte meg~
-g-enn.e r de betro.kken persoon m1netens
ven bet ledencal (beatuur
inbesrepon) aohter ziOh heeft en mite :Oinnon l4 da.gen no de
vorhlertng ingebraoht.

*

uoofdetuk III ; t1e"t Be.f!tuur
Art. l2- a • .net b"eituur beateet u1t 6 laden, b doeld onder .Art. 5 a , te we
Voorzitter, Seoretaria , Penningmeeater• SJ)ort- en weamrijdle
lc Oomm1aearie ·en 2e oommisaarie.
b . Z13 worden met meerde~heid ven ete~en gekozen door de leden,
doeld in Art .8 e, -aadur~ de t1jd van 3 maanden •
• 13- ~eetuursleden wor den in funotie gekozen.
t.l4- Alle bestuuraleden ziJn na verloop van ambteperiode terstond

baar, ~~ ~:Jrg~zoek antera ba sl.tst.
t . l5- Tuaeent1Jde nttreden van beatuursloden ia eleohta mogel1Jk 1
d1t verzoek ID1nateno 20 dagen van te voren bij het bestu1u- 1e
41end .
anneer bet mo€&lijk is, wordt bij tuoaenti~de at1-j

..
oeetuursleden, deze tunotie waargenomen dOor een van de enders be
etuurciere . le dit niet mogel1Jlt, dan moet binnen l ' dagen na hat e.ttreden t1jdees een lcdea.versaderms 1n de vaoatmeu ven bedo-elde
tunotionaris qorden voorzien.
Art.l7-Bli~kt een beatuuralid voor de hem aongewezen functie niet seeohik
~;cmt;·zlnn:rmEn
kan onderl1ns van ~ct1e wor 1 '
den verwisaeld, zonder inmenging van de leden.
Art. ~.a - .Blijkt een bes"t;tiursl1d voor geen der bestuure.functies :e
moet hi3 u1t het beetuur treden, en moet 1n de vaoatu~e
zien , gelijk ala 1n !let geval, bedoeld 1n JJrt. l6,

lloofdstuk IV; P1nan~1e~n
Art . I§ - De geiden-vio-ai veren1g1ng worden bijeengebraeht door:
a . Oontn bUtie~n
b. ~oevnlligo baten •
.Art,20 - De aontributie badraagt voor laden boven 16 ~uar 1.0.20 per WOtk·
voor lede~ onder de lu Jear Pl.O. lO per week. Ondereteunende 1 et
'betalen ale ·donatie een bedrag van minimum Fl.0. 75 per 3 maanderl.
Art . 21 - BiJ toetreden ale lid , bet8alt 1eaor tenminote ~~ . 0. 25 1nsohrijvingageld.
Art . 22 - ~oevallige baten worden ontvangen door:
a . »e opb~engst van kaertverkoop , loteriJen enz. enz.
b . Vr1Jw1111ge gaven buiton de ge~one oontributiee om.
tu:k V;

.§.l.e_tB_ena!in_g!!_n_

.;..;.:..:;.::..;~:.=:...,;.D.....e leden van de vere!li i~g ver,p11o.uten £1oll oet ilun 11dm£teteohap
Art . 24 .
Art . 25 -

gaen lid te z1i3 van ~ige pol1t1e.e partiJ of jeugdbewesin v~
crelke rioht1ns ook.
In gevallan, waarin hat Be glement niet voorziet beel1st het bestuUl.
net Allchoudalijk- creglem.ent kan sleollta lz :per half' ja.er llarzion
worden. (De volgenda nerzienins due niet oar 1 September 1946).

-

.....o,_ ..3 ~art
_ _,_ 1946.
.......

_..

Aldus
de oprichting
...... opgeateld
_____ b1j
_ ________
Bij de oprioUti ng is

~et

be atuur alsvolgt

aame~geateld :

Voorzitter :
Oeore taris:

W.~oed

Sport- en wed

tr1~dlo1dor :

G. ~tacla nhoot
Penn1n~eeeter :
T. .ller

le Commisea.ris :'
2 e Oommisoaria;

F. van Berkel

J . Tempele.ore

R. Baard

ED;ako~n

Art . 26 -

ertikelen •
veren1ging geelt ~ geregelde t1Jden een eigen verenigingsor-

gaan u1't.
trt . 27 - De reda.otie van dit crga.an beruat 1n llauden van het bee't'.J.Ur.
Art. 28 - Leaen1 Ereleden en Onderateunena
leden ontvengen dit organn
koateJ.ooe.

-- -- ---- --- -- ....... -.~ ~ -

- ~ ~ ~ ~1- ~ ~ - - -

JEUGD SPORTVEREN IGING DISCUS
H u 1 s h o u de 1 1 j k

R e g 1 em e n t:

fi - ~~D5TUK I: Naam en doal .
_t:_r t . 1. De vereniging
draagt de naa.m van '' Jeugd Spor:tvereniging
11
D1scus en is opgericht op 3 Maart 1946.
Art . 2. De vereniging is gevestigd te Amsteroam .
Art. 3. De vereniging stel t zich ten doel de aangasloten· jongeren
lichamelijk en geestelijk door sport en spel sterker te
maken.
·
··
Art. 4. Zij tracht dit te bereiken door:
a. Het houden van -onderlinge wedstrijden in all~rlei sport~
takken,
·
b. Theorie over de te beoefenen sporten en spelen;
c. Trek- en heemtochten door stad en land.

HOOFDSTUK II: Lidmaatschap.
Art . 5. De vereniging bestaat uit:
...
.. .
a. leden
. ...... . . -; . -·
_, .
, b • . ondersteunende ·1e9.en c. ere-leden.
Art. 6. Voor het 1 idmaa~_sc~ap komen in aanmerking:
a. als lid, .Jongens die de .leeftijd van 14 ja.ar 'bereikt
. hebben.b. Ondersteunende ieden Zijn personen, die om bijzondere
redenen ge~n lid van de vere niging kunnen worden. - Zij
steurten het doel der vereniging door het betalen van .
. een minimum donatie, vastgesteld in Art. 20.
c. Als erelid, worde ~ Zij voorgedragen, die zich op biJzondere wijze voor de vereniging of voor het doel, dat de
vereniging nastreeft, verdienstelijk hebben gemaakt.
Zij worden door da algemene vergadering gekozen, op
voordracht van bet bestuur.
.
Voor leden, die de leeftijd van 17 ja¥' nog .~et h.~b- · ·
ben bereikt, is toe stemming van minstel\S een, der.,.Ou- ·
ders of Voogd noodzakeli jk.
. t ' · · "' _. '- . -~
Art. 7. Voor lidmaatschap voor de onder art. 5 a e~ 5 c bedoelde
groepen, komen slechts mannelijke personen ·in aanmerking.
Voor art. S,b ook vrouwelijke..
·
..
Art. 8. Zi j, die zich als lid aanmeld'e n wo:r'den o'p d~ ball_otage11 jst geplaatst. Zi.jn' binnen 3 we ken geen be;~w.aren_ ingekomel1, dan· zijn zij als li..d aangenomen.
.. .
. ·
Art. 9. Zijn tegen een op _de b~llotagelijst gep~a~~ste· Pe~~onen
wel bezwaren ingebracht~ dah zal door het pestuur worden
ui tgemaakt of deze beZ\varen gegrond Zijn; Zo niet, dan
wordt de persoon, na het· onderzoek ala lid ingeschreven.
Art. lO.Het lidmaatschap vervalt door:
a . opzegging; minstens 14 dagen van te voren,
b. royering wegens wangedrag,
c. royering wegens contributieschuld.
Art.ll. Beroep op het in Art. lOb en c bedoelde royement is slechts
mogeli jk, wanneer de betrokken persoon minstens ~ van het
ledental (bestuur inbegrepen) achter zich heeft en mits
binnen 14 dagen na de royements verklaring ingebracht.
,).

•

•

.

Hr :FDSTUK III: Het Bestuur.
Art.l2. a. Het bestuur bestaat uit 6 leden, bedoeld onder Art. Sa,
te weten: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Sporten wedstrijdleider, le Commissaris en 2e Commissaris •.
b. Zij worden met meerderheid van stemmen gekozen door de
leden, bedoeld in Art. Sa, voor de tijd van 3 maanden.
Art.l3. Bestuursleden worden in functie gekozen.
:~t.l4 . Alle bestuursleden zijn na verloop van ambtsperiode terstond herkiesbaar.
krt .l5. Tussentijds aftreden van· bestuursleden is slechts moge lijk,

wanneer di t verzoek minstens 20 dagen van te voren bij het
bestuur is inged iend .
Art . l6, Wanneer het mogelijk is , wordt bij tus sentijds aftreden vaa
een der bestuursl e den , deze funct 1a waargenomen door een
van de andere bestuurders . I s dit niet mogel ijk , ~an moet
binna n 14 dagen na h et aftre de n t ijde n s een ledenver~ade 
r ing in de vacature van bedoe l de func t1onar 1s \>Tor.den v:Jor,.zien .
.
· · :. :
Art .17, Blijkt een bestuurslid voor de hem aa.ngew:~~e n functie nie:t.... ·. .
ge s chi kt , dan kan onderling van functie wor de.n verwisseld., · .
zonder inmenging van·· de lede~ . ..
,,
·
Art.l8. Bl ijkt ee n bestuurslid voor geen der bes tuursfup,ct-1elil ge- .
schikt, dan moet hij uit het beS"t?\lur .t reden:,-: en w.o ~ t in. de t ···,~.
vacature worden vo9rzien, gelijk .a la: in het geval, bedoeld
in Art. 16·.
HOOFDSTUK IV: Financie~n.
Art.l9. De gel den van de vereniging worden b ijeengebracht door:
a. Contributieen,
b , Toevallige baten,
·' .
.
Ar t .20. De contributie bedraagt voor leden boven 16 jaar fl. 0.20
per week; voor leden onder de 16 · j a ar fl. 0.10 par week.
Onde r s teunende leden betalen a.le dona tie een bedra.g.van
minimum fl. 0.75 per 3 ma.anden. ~ ,.
Art.21. B1j t oetreden ala l~d, be~a~lt 1eder tenm1nste fl. 0.25
inschr 1 jvings-geld.
·
Art .22. Tqevallige baten worden ontvangen q.oor .~ .
a, De opbrengst van kaartverkoop, loterijen enz. enz.
b. Vri jwillige ·-gayen bui ten de ge ~~me contri,bu~1es om.
HOOFD9~UK V: Siotbepali!1gen .

Art.23~

.

4t

. __ , . ·-

~ l~dep v~p de veren~ging verplich~en zich met hun lid:· IJl~~'V,§ch~p. ge?.n lid te zi jn yan ~nige poll tieke ~. partij of

jeugdpeweging ·van welke richting ook .
_
Art . 24. 'In gevallen, wa~in het .Reglement niet .-voorzie't!. besliat
. ,..het.- best'IJ\li'•
.
. .
•
..
.
.
Art.25. ,.Het Huisl).ou9-elijk .reglem~nt kan . slecht~ ~ J,~ .P.E!J;' h.~#f jaar
herzien worden. ('De volgende herzj,.ep.ing ._ d1.,1.s nie't1 yoor 1
.Septembel;" 1946) •. . .'··:.
-;·; .... . .. ... .
. •.: ·:. ~·"-{ . ·:
.

•

;,
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t,.· :_
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•
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Aldus opgesteld bij.de : opricht:tng . . op ·3 M.aart 1946.
•.

.

....

.

•

•.

Bij de opr1:chting is het bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Sport- en wedstrijdleider:
le Commissaris:
2e Commissar is:

w.

G.
T•
F.
J.

R.

.... •

.

: •') ~ . .

.

\

.

• •

i .. - ...

' ·:

~~s vo~gt .... samengesteld:

...

Hoed
Staalenhoef
.t-!Uller
van Berkel
Tempelaars
Baard.

Nagekomen artikelen:
Art.26. De vereniging geeft op geregelde tijd~n een eigen veren1gingsorgaan uit .
Art.27. De reqactie van dit orgaan berust in handen van het bestuur.
Art.28. Leden, Ereleden en Ondersteunende laden ontvangen dit orgaan kosteloos.
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nierdoor Oebbon w!~ de oar U tnede te delen, do.t r.ij s.:t~n overgegecn lt
enar veron!ging 1 genaa11a. : "Jeuod Sportveren1ging D1sll'Je".
De vereni 1.llg lloudt zi.oll besig eli het beoe:fenen Ve!'l veraehilleude
orten en JJ.e organ1eeren v8ll!Z weekeiuden • .tiot dool der vex•enig~ is uitig vo.at elegd itl bet .auishoude11Jlr Regle ent . ("Ben exem:,ola.e.r lliervan illsloten. het elk wij gaarne oagaend llall U teru.gontvengen).
~~ kunnen er n1et nad~eliJk ganoos op ui~zen, 'at de J.s. V. D1s~JS
gt.D.ee! b 1 en elke v<>.rc. van politiek euaat.
~er elegener tiJd znl d6n onzer beetuursleden de plannen van onze
verenigill monaeli.llg toe11ollton.
anneer U geen bezweren nebt ~esen Aat ~ostredou van UW zoon tot onzt veronigine ontvnngen ~j gaerne on~eratoande atrook 1ngevuld van U terus •
.81~ oorbe.at U voor U medemrking d ankend, verbl1jf 1k. met do rneeete
.noogaoht 1ng, numena .!let ber;tuur
oprio~ton

Kro.gerplebl 56 •
J.matcr<1am ( 0 .)

• 0 G. S'ti aalenhoof
U,. .. saoretaria.

-

··-~~------~---------~~-~-~--~--~-~--~~---~---~--~-~~~~~-~------~~--~-~~-----·

hiei"!nede verkl~or ik , dat il! geen beZ1VWll" heb , :da'ti t'Jijn zoo;n • • • • • • • • ,

'

toetrec t tot de J . s. V. L1ecus.
even geet 1 miJ op ale donateur (trice) tasen een donatie van F.l • • • • •
~ er 3
flallden (minimum ~1.075) .

••

knat erd em, • . • • • . .
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alqemeen neOeRlanbs J€UG0 veRsono

hOO~bB€StUUR

25 ··e rt 1916

BZ

Den Heer ':'1. Hoed,
56 I .,
f,ms terdam 0 .
Kl·~·serple:tn

Boste Vr:tenc.,
ontvingen van de redactic van 11 Ruim
Baan
je schrijven d . d . 20 Uaurt j . l . Seperaat
zenden we onze Cone;reskrant wa~:>.rin opgenomen zijn
Beginselverklaring 1 Program van eisen, enz .
\'Je
11

Als je na het doorlezen van dit blad meer
vragen wilt stellen1 •• schrijf ons dan opnieuw . Je
kunt dan beter georienteerd vrae;en stellen, nietwae.r .
Vriendschappelijk croetenc1.,
HOOFDI3~STUC'R

•
•

Banuekentng ol Postgtro 2391 Amsterdamsche Ba nk. v. Boerlesttaat, Anutardom-Z. (Butemd voor A.N.J .V. )
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NEDERLANDSE
JEUGDHERBERG CENTRA LE
AMSTERDAM-C

TULPSTRAAT 4-6 BIJ HET AMSTELHOTEL
TELEFOON 50304-51705-56016

S pre e k u r e n: dagelijks
van
9-17.00 uur en
Zaterdags van 9-12 uur,
66k voor betaling der
contributie van nieuwe
inschrijvers en derg.

FORMULIER VAN
AANMELDING
Voo r inschrijving van vereniginge n - scholen gemeentebesturen - jeugdhe rbe rge n enz. e n voor
aanvragen van leiderskaarten vrage men een a part
formulier aan.
Verzend ing der kaarten
geschiedt binnen 14 dagen
na de dag , waarop formulier, pasfoto en geld in
o ns bezit zijn !

•De

inschrijving geldt voor
de duur van het lopende
kalenderjaar bedanken
va .. I December ; anders
is~.... e contributie voor het
volgend jaar verschuldigd .

•Buiten land
•Verzoeke

zle

pagina

4.

geen gevoerde
enveloppen. - Geen persoonlijke adressering.
Porto-ve rgoed i ng.

JEUGDHERBERGEN:
EEN VEILIG TEHUIS OP JE TOCHTEN!
Uflfl. llt-c. ' 4S

Leest eerst alles door, v66r gij hct formulier invult.

(door de C<·u tra lt• in l•· ' ullt•n)

lndien gij niets bljzonders to vermclden hebt, zendt dan
dit formulier ZONDER bcgeleidende brief in.
Stort { \1 l>ijdrngc Utt•hutcnd per postwis<cl. Stort voor
cw·nt bcnodigdt: clruk\\crk onz. op alzonderlijk biljet.
Vcrmeldt up <lc strook stcc-d, lwt dod l"wc r ll<'t'llin!<.

Grocp:.

Llndcrgctcken<lll

•'\aan .. '-'n \Oornruun nanH:n

Tijdschrift ,DE TREKKER".
De :-i.J.H .t:. gccft hct llJ<hcl m ft cl<- rn•kk~ r nit. 16 pagma's tll ustra l ictl ruk, in norma!c
tijcl<'ll ltl k<-c r per jaar \'er,chiJlll'llrl . ., l>c Tn· kkt·r" wil kic!i n!( gc•vc n aan ho-t Lrt•kkt·n in en
h111t..n •>ns land en bevat t.tl ,·an ~:ocd ~:cilluslr<'t rd(' ar ttkclcn nn·r onclc·r\\crp<•n, <lit· <lc tr<·kk<'r
intC'Il'-'<'l'l 11. ZiJ dtc / :l.:!tl b<:talen, ontvang<·n bt•nl gratis ( I J>Cr gt·zin).
\'nor <lc Jitlcn is ccn ahoHIIIf'lllClll ad 75 cb vcrplich t (zic gc\.d I pag. :!), met <lit•n n:rst::uult·.
clat N·n ] it hiervan nijgc,tclc! i' en dus I 1,:!11 bctaalt, indicn c·n zolang op zijn ad n ..,; a ! 1'<'11
.,Trckkcr" worclt l>czorgd, dns aan ccn int.:csd~rcvcn brocr, zustcr of andere huis;:cooot.
Volledige invulling van het onderstaande is dan cchter nodig.

::\ummcl
Bijdragc ·
\"~·rzondt·•

voluit

fin clrnkletter.<)

VRI.JSTELLING .JIT-ABONNEMENT.
\ 'oiiNiig irl\'ullcn!
::\e\'<'nstaandc in«:hrij ,·cr - Jit - is nijgcsleld van hct verplichte abonnement o p de .,Trekker",
d aar op zijn :ulres reed< N·n ex. ,·an <lit tijdschrift wortlt bczorgd ten name van:

Adrcs
nla!

\\'oonplaat~

• •

Berocp of
~~hvol

Datum en j aar

Geslacht

va.u g c ...o:...r~c

wenst inschrljving biJ bovengenoemde Centrale

%
o
"

I

1

"0

bO

a
<0
-;:;
>

2
2a

..."
...r.

·~

:::

..:=
<0
of:

3

0

2,

TOELICHTING (Zie pag 2).
Tot de jeugdherbergen worden toegelal:en:
Geval 1 vorige pagina.
Jitten (jeugdige individuele trekkers), met groenc I<Mrl, t.lnt zijn dicgenen die in het
jaar van inschrijving aJ 14 jaar zijn of worden, en in hct jaar waarin zij hun aanvrage
doen, de 2lste verjaardag nog nict vicren.

jcugdtg iudivi<luccl tTr kker(stcr) .. jit'' <
op achtorzljde, lll'ncvcns I 1.95, zijndc j
voor Trekker (zic pag. 3) en I 0,20 adtrr..rtv~=···
llldlviduccl trckkcr(stcr), en zcndt hiertoe een pasfoto met naam op achterzljde, hencwns I 3,20, zijnde jaarlijkse bijdrage ad 13,-. en I 0.20 adm.kosten I I ijf zij wenst t.l'·eus
nlet tc on tvangen (doorhalen wat niet vcrlangd
_ _ word
_t):
_

Geval 2 vorige pagina.
ttten (individuele trekker), met gele kaart, dlt zljn allen die 21 jaar zijn, of in het jaar,
waarin zij hun aanvrage doen, ,worden. ZiJ hebbcn stemreeht en ontvangen gratis bet
tijdschriit .,de Trekker"
\Venst men een gezinsledenkaart, dan ook gcval 2a en 2b lczcn, anders 2a op de
vorige blz. duidelijk doorhalen .

gra lt ' gcnnsledcnkann ten name van hem 1 haarzelt (zic pag. 3 gcval 2a{b)
huudcr(~tcr) van een echtgenotenkaarl (alleen mogelijkna of bij gclijktijdigc
inschrijving van ccn dcr bcide echtgcnotcu als ind. trekker) Aanvragcr(stcr)
zendt hi<·rtoe pasfoto met naam op achterzijde, volledi' ingevuld formulier,
bcnevcns 11.20, zijndc jaarlijkse bijdrage ad /1,-, en I 0,20 adm.kosten

Verklaring.
De ondcrgetckendc vcrklaarL bckcnd tc zijn met de inhoud van hct rcglcment dcr Stich
ting en \'crplicht zich al de bcpalingen nate komen, die in dat reglemcnt en in aile wettig
tot stand gekom<·n voorschriitcn en rcglementcn betrcf!cnde de J cugdherbcrgen en hun
gebruik voor bij de Stichting ingeschrevcnen geldcn of zullen gelden.
Bovendien verklaart onder,etekende, dat hijfzlj in het tijdvak 9 Mei1940-7 Mei 1946 nimmer
lid is geweest van de N.S.B., de Nat . .Jeugdstorm of van een hunner mantelorganisatiA
Datum.
Ondertekening v. d. aanvrager(ster'J"!!"

-

"...
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IN V U L L I N G V 0 0 R I E DE R E EN V E R P LICHT! s.v.p. duidelijk invull(•n
Formulioren zonder voldoende referentie worden teruggezonden.
Ntlanl

Geval 2a gezinsledenkaarten.
Heeft een vader, moeder, voogd of voogdc:; van cen gc~in de onder 2 genocmde kaart aangevraagd, dan kan men bij de aanvrage tegelijkertijd om ecn gratis gezinsledenkaart
verzoeken.
De houder van de gezinsledenkaart, of t.liens eemachtigde kru1, mits tevens voorz.ien van
de hem haar \'erstrektc individucle trckkerska;ut, optreden als geleiderfster van de
kinderen of pupillen van den hout.ler en ten hoog,tc 2 verwanten of vrienden(innnen)
van die kindcrcn. De kindcren moeten in hct kalendcrjaar, waarin zij de J.H. krachten:>
deze regeling bezoeken, de I 0-jarigc lceftijd bcreikt hcbbcn of in dat jaar bereiken,
•
en mogcn d'e 14-jarigc Jeeftijd nog nict bereikt hcbbcn rcsp. in dat jaar bcreikcn. Dezc
kinderen worden uitsluitend onder geleide tocgelaten .
.\Is gemachtigden kunnen worden aangewczen individuell trekkers vanaf de aanvanl{
van het kalcnderjaar. waarin tlezc hun 18de vcrjai\rdag vi<:,.en. Tot het ge,·en van dezc
machtiging is uitsluitend hct gezinshoofd, resp. voogd of voogdes van bet gezin bevoegd.
Van een machtigi11g dicnt a:.n de N.J .H.C. kennis te worden gegevcn onder toezending
dcr gczinsledcnkaart, waarna de N.J.H.C. cen dcsbetrcffcndc aantekcning op dezc kaart
plaat.~t.

vnn de rcrl'l'Cilt.

Adrc>

2b lndien uit een gezin een of meer personen ouder dan 18 jaar, doch niet de vader, de moeder,
voogd of voogdes zljn ingeschreven, dan kan ann het gezlnshoofd eveneens een kosteloze
gezinsledenkaart worden atgegeven. Voor het gebruik gelden de bepalingen als hierboven
genoemd.

Funch<'
[Hiervoor geen familielcden kiczcn, maar OffiCIELE PERSONEN als verenigingsbestuurders, schoolhoofden, enz., die hierboven NAAM, ADRES en FUNCTIE moeten
vermolden en hieronder tekenen. I ndien wcrkgever(geefster) tekent, moet dit cr bij staan] .
verklaart dat
o.an,1fn~cr hen\
l'ckcnd is t'n te gocder nnam en fai\lll bckcnd :;taat.
t~anvranb.·~~·r hW
Handtckcning van de referent( c):

L
LET 0

Geval 3 vorige pagina.
Houders van een echtgenotenkaart.
lndicn van t•cn gczin een der echtgenoten in het bezit is van ecn gele kaart (geval 2), kan
de andere cchtgenoot(notc) cen zelfde soort ka:trt nls onder gcval 2 bcdoeld. ontvangen
(echtgcnotcnkaartl ~,.t ·'"·- echt.
•·
tbben ~leeds de voorrang in Jeugdherbcrgen; houders van
>orzovc,r p!aah\ruimtc zulks toe!aat.
PRI.JSLI.JST Z.O.Z.

p~
BI~C\'EN 14 D ..\GE~
ld dat trekken;kaarten
tributies verOp elk formulicr staat vcrmc II~ f~rmuliercn, pasfoto's en con
~·angst van vollcdig ,ngevu c
b·,nnenkomst der
na on..
volgorde van
OEstrekt worden.
. . •11 gcsch1edt naar . TG VERVROEGDE T
_
_ __::D:;.;e:. . .a£~vcrki~~=r
:. .
~~~~~~:l<E"- 07\l•• ~?<;~~~;;,i l:l!EIUlEDE X~DE~:

1 l ov •• 46.

J.BakkcnP.van erkol
N.von Beasekom
?.Biesorouok

Tolstraat 25"

~aartstraat

D• .Blind

J.BOke

J . Rr1nlc

...... 8.rinlc

A• .Ur4uwer
T. 8ruinsma

J.. vtm tlnren
:F.von Darn

~ Q .Dti~

6waroMerdam~~ tX't:\at 7'3
Gov(~~ -~'.iinck:stx-a.at

:t.. nakkar

.van l'Joorncvald

w.

anne

B. enne

P .'"oossen
- O. Griffiocm
J. rltfio m
O.von R nrl~

P . ven Haw:: leo
fi.H• x·dar.:ann

B.

msen

J.de H er
H.de

}i~ {l)r

he.

31

Hartzogstrant 6 .,
·

Vrolikstraut 48'
VrolikstrAut 48'

de la Heyt:>*tras:t 3
.tstenbar.:gorat...... G~ ' •'

2tt3'''

Tol~tre t 80 ha.
~olstra ~ 8J hs.
~fi~rs~raat 59'''
~t

enstraut

86~

6nlantieratraat 226 hs.
Kuiparstruat 12 J '
Vrollkstrnat 17n'''

11-2...2<t
14-12 - '0

22-2-31

12-11...2c}

26-lo-;i

31-1-,4
2-l~J-2q

6-6-· 9 ·

31-8-31

8-S-31

4-lo-

~

28-12~55
11~4-29
9-ll-~0

17-6-~9

6-ll-33
9-8-33
2a-9-3l

Ra~pars~raat ll~H
He.rt:~o~:struat "1 hs.
~retoriusstraat ?.9'''

;5~5Q34
b-1Q~3l

S'?ax·rem"lP-l£ 21

2-11 ..28

,ran

:Liev~nss :;raat

'i.P

"Jatavj_gotrau"! 7:~ ha.
le aon ~ teanutrnut 7C)
ibautstrna~ '
h9.
.R'..zyschst.raet 115' ' t

an

1 6 -7~ ~'3

21-1-33

Ruysctus"Craat 88 hs.
e Jan ~toe~traat 86°
2e Jan

2~-7-31

7-2-:S2
26-2-32
8-12-53
6-12-~4

21-.5-34
12-•. - :54
14-9-34
8-ll-28

.ibau't~tral:rt .50 ·
Oill~or~truat 2•

~tenburg~rstr.

5-1-34
7-3-29
11-2-;1

22 ... 2-3(!

TO.!..t:straa t !;).)'

S.Doom

. DriAhUiS

25-12~29

j{uotenbttrBerstr. 1'311 "•
le"Jnn V/d ~eydenstr . 51 hs.
~schstraat 19 hs.
Nieu.we erlnrtrutLt 112r
.i3eukennle1n 16' 1 •
~alawng · je• ' ~
llUyaohstr~at 1?.1'
Ruj~chstrP.~~ 121'
~.r~~lfr.strant 16!)• •'
Tug~laweg 10:;
Kr tgerstru~t 1 ha.
2e Oostarparkstr. 120'''

J. J3ieaorouck
B.Bitliar

• .. van Es

26-2-31

4 bs.

Jac. vE:n Irt:mn.enkade ll?.
?.laaiusstrmtt 5fi '
a~n~streat 20 ha.
2a Oosta~oa rkstreut 52
van custrau.t 15 bov.
Ui~e~aardenstraat 5°
Chr. de W tetra&t qt
euken·lein 4'

9-4-3~?
5- ~ -35
4-9-~9

17-3-32
21-1 ...,2

.4Q4 -32
22-10-29

9-4·35

17-11-28

2:5-7-2a

2-l-32
1l-l0-3
2tl-2-?0
le Jan t enatraet 44
14-3-32
2c ,h.?.c .v. Omu_panstrant 104' r' 7-2-:iO

H•• I

;~11 'V.

en/P ·

