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UITTREKSEL 

•- Voor OD 1447 

Naam: EENHEID!'\ VAK CENTRALE - OPENBARE VERGADERTtrnEN 

Naam: EENHEIDS VAK CENTRALE( STICHTING HULP BIJZONDERE 
NODEN) 

• 

Ag. nr: 127024 Afz. ID Deventer Datum: 3-1-52 

Aard van het stuk: VERSLAG v.d. openb. feestavond, georg. door 
EVC-Afd. Deventer op 29-12-51 te Deventer. 

Uitgetr. door: JB 

Datum: .15-2-52

De opbrengst van deze avond was nl. bestemd voor het"Fonds Bijzondere 
Noden". Aangezien dat fonds echter niet voorkomt op de lijst van lief
dadige verenigingen te Deventer, was er door het college van Burgemeester 
en Wethouders van Deventer geen toestemming verleend tot belastingvrije 
verkoop van toegangskaarten en was er evenmin toestemming verleend tot 
het houden van een verloting • 

Op aanwijzing van: B V 
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DirfäEr-iL • t1 J.-:i.i:: 

B.V.D"

VAN 
ZAKEN 

•c-Gravenhage, , November 1951
Javastraat 60

vrm'.rROU �LIJK netirpft:Vaandoverzicht 9 

• 
No �)1119139 

• 

iet verwiJ!',Ün� naur Uw schrijven van 20 September jl. 
nr. 5(,22 Afd. Kabinelï hob ik de eor Uwer Excellentie mede 
te delen, dat over de EVO-o�ichting ttfialp Bijzondere Jfoflentt

en de mogelijkheid van vor\vnrring met het 1tNationale Fonds 
voor Bijzondere lioden•t ttitvoerig wordt gah;lndeld in het 
laatste Maandoverzicht no. 9/1951 van de Dienst. dat op 
30 October jl. \verd ve:.czonden. Ko:rtno1dshalv3 moge Norden ver
wezen uu .r punt 7 op blz. 14 van dit maendover:.doht dat 
op hlz. 15 wordt ve.1.·volgd. 

Aan ZiJn� SKc�llantie 
de Vi<H�-Min:J.,;te.z-.<I?:-oaidant 
i:inister ;�cnd�r 2ortofeuille 
Minia·tcno v.m Binmmlundse Zaken 
te 
t a-rm.1sv �NHA.OE • 

1i Il ._.... 

Bot Hor,-f'd .ran de Diennt, 

Mr. n. f �i. Le:t•hof J
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE z�e-t-"11--

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

NR 5022 AFD. Kabinet

'l 8 SEF'. 1951

ACD/ !1f13
'S-GRAVENHAGE, 20 September

ver�onaen: L5 September
195 1 • 

Weekoverzicht ng 29/1951.

• 

• 

div.bijl.
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 
Vertrouwelijk

/. '1 ' 11 1 -· n.p ',/) 
_/ 

1\, .... .,... 

Op blz.8 van het Weekoverzicht van Uw dienst ng 29/1951, werd 
medegedeeld, dat het gemeentebestuu r van Emmen aan de Bond van Land
en �uivelarbeiders ter gelegenheid van een te �mmen gehouden landdag
vrijstelling verleende van de betaling van vermakelijkheidsbelasting 
op voorwaarde, dat een gedeelte van de entreeprijs zou worden bestemd
voor het"Nationaà.e Fonds voor Bijzondere Noden'! 

Daar de combinatie B.L.Z. en het 11 Nationale Fonds" de aandacht 
trok werd de burgemeester van Emmen om nadere inlichtingen verzocht • 
Uit het door deze uitgebracht rapport blijkt, dat hier geen sprake is 
van het 11±lationale Fonds voor Bijzondere Noden", doch van een E.v.c.

stichting, geheten "Hulp Bijzondere Noden", in de wandeling ook wel 
genoemd "Fonds Bijzondere Noden". 

Wellicht ten overvloede doe ik U hierbij toekomen afsch riften 
van de door het ncentraal Archief en Inlichtingenbureau inzake Maat
schappelijk Hulpbetoon voor Nederland" terzake verstrekte inlichtin
gen. Aangezien het niet uitgesloten moet worden geacht, dat door de 

�
naam van deze �.V.C.-stichting misverstanden ontstaan, lijkt het 
mij niet ongewenst, dat Uw politieverbindingen terzake op de 
hoogte worden gebracht. 

Wellicht is het mogelijk, dat rekening zou kunnen worden 
gehouden met het advies, welke het "Centraal Archief n in de laatste
alinea van haar schrijven van 17 .Januari jl., n� 8753a, aan de Bur
gemeester van Emmen geeft 

Vernomen werd, dat het "Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden"
terzake geen andere stap pen neemt, dan dat haar vertegenwoordigers 
in de verschillende gemeenten ook op deze mogelijkheid van naams
ve:rwarring worden geattendeerd • 

DE VICE MINISTER-PR.8SIDBNT, MINISTER 
Z

DER PORTEFEUILLS, 

� 

het Hoofd van de B.V.D.
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&:f schrift. 

?entraal Archief en Inlichtingen Bureau 
inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor 
Nederland te .Amsterdam. 
------------------------------- Amsterdam, November 1949. 

. 
' 

- ( 
. 

Rapper,; betreffende de Stichting "Hulp Bijzondere Noden" te A'dam. 

De Stichting "Hulp Bijzondere Noqen" is gevestigd te .Amsterdam. 
Het adres van het secretariaat is .Prinsengracht 77U-772 aldaar. 

De Stichting is op j1 October 1947 bij notariële acte opgericht 
De aanleiding daartoe is geweest dat op het in 't 947 gehouden con
gres van de �enheidsvakcentrale de wenselijkheid naar voren is geko
men van•individuele hulpver lening aan leden, die hetzij door ziekte, 
hetzij door andere omstandigheden buiten hm1 schuld, in maatschappe
lijlce moeilijkheden verkeren. Door het congres werd een commissie 
benoem d om een en ander nader uit te werken. Deze commissie ging in 
October 1�47 over tot de oprichting van de hierbij bedoelde stichtin 

De Stichting stelde zich volgens de oorspronkelijke tekt van 
tikel 2 der stichtingsacte ten doel personen, die lid der �.v.a.

zijn, in onvoorziene -omstandigheden, die door geen algemene maat
schappelijke instel ling kunnen worden verholpen, bij te staan. Sind 
dien is arti�el 2 gewijzigd, waardoor mogelijk werd gemaakt, dat in 
bijzondere geval len ook niet-leden steun zouden kunnen krijgen, mits 
,del(;e werknemers of werkneemsters zijn. Het Bestuur der Stichting 
heeft echter medegedeeld, dat het niet in de bedoeling ligt de steun 
1er lening aan niet-leden op ruime scbaal ter hand te nemen en dat he 
bepe rkt bleef tot sle chts enkele gevallen. 

Artikel 3 stelt, dat de Stichting haar ctoel tramt te bereiken 
langs wettige weg en wel door : 
1. vor ming van een fonds tot steunverlening aan leden der �.v.c.,

bedoel d in art. 2 ;
2. bijdragen der �.v.c. en andere vrijwillige bijdragen;
3. inkomsten voortkomende uit beleggingen van het vermogen v an  cte

Stichting;
4. alle andere wettige middelen.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit j leden, die door het 
hoofdbestuur van de �.v.c. worden benoemd voor de tijd van 2 jaar. 
Verder is er een Raad van Toezicht, bestaande uit 7 leden, die even
eens door het hoofdbestuur van de �.v.c. worden benoemd voor de tijd 
van 3 jaar. Het Bestuur is ver plicht jaarlijks aan de Raad van Toe
zicht rekening en verantwoording af te leggen, hetgeen vergezeld 
dient te gaan van een accountantsrapport. De Bestuursleden kunnen op 
voordracht van de Raad van Toezicht door de �.v.c. worden ontslagen. 

Het Bestuur wordt thans gevonnd door de oprichters der Stich
ting t.w. J.J.v.wijngaarden (voorz.)penningmeester der �.V.C.; W.SIN 
dorf (secn) Secretaris van de landelijke Bedrijfsgroep Cimafische 
Industrie; G.C.Butselaar (penningm.), voorzitter van de landelijke 
Bedrijfsgroep Metaal. 

wat de werkzaamheden der Stichting betreft kunnen wij U nog het 
volgende mededelen. Voor de bemoeiingen met de gezinnen, die voor 
hulp in aanmerking wensen te komen, heeft de Stichting een Maat
schappelijk werkster in haar dienst. In het eerste jaar van het be
staan der Stichting zijn 213 uitkeringen verstrekt, in de meeste 
gevallen voor extra voeding, bijdragen in de kosten van verpleging 
in sanatoria en herstel lingsoor den, kleding bij gelegenheid van uit
zending naar dergelijke inrich tingen, hulp in de huishouding, bij
dragen in de aanschaf van prot hesen enz. 

Blijkens de overgelegde rekening werden in de periode van 1 
November 1947 tot �u September 1�48 uitkeringen tot een tetaal 



bedrag van f 1u.,u,,- gedaan. De totale uitgaven bedroegen over gehoemae 
periode f 16.458,-. Aan salarissen -van ae maatschappelijke werkster en 
van een administratieve kracht- wera f 5.416,- uitbetaald. 

Teneinde de beschikking te verkrijgen over meer middelen is ae 
Stichting overgegaan �ot het organiseren van cabaret-avonden e.d. in 
verschillende plaatsen, waarvan de opbrengst àan de Stichting ten goede 
komt. 

Het Centraal Archief en Inlichtingen Bureau 
inzake Maatschappelijk Hulpbetoon 

voor Ne cterlanct. 

Voor afschrift conform. 
�mmen, 6 Sept.1951.
De Gemeente-secretaris,
(get.} onleesbaar

1.s.

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
Dl!: S�CID.;'.l.'ARIS-G�NERAAL VAN &T 

MINIS'.l.'.t!iRlli VAN BINN.i!:NLANDS.I!: z,A,KJ:!;N 

,::;Yli� 
• ,,.. :nt a .i:•�''"' 
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•

• 
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afschrift 

Centraal· Archief en Inlichtingen Bureau 
in�ake Maatschappelijk Hulpbetoon voor 
Necterland te .Amsterdam. '
----------------------------------------

DN.L. 8755 a. Amsterdam, 17 Januari 1951. 

• 

• 

Aan : 

c H.�. Heren Burgemeester en wethouders 
der Gemeente �mmen. 

Betr.': Stichting ;.Hulp Bijzondere Noden" van de .!!:. V .c. te A'dam. 

Naar aan_J.eiding van Uw telefonisch verzoek van he den, delen 
wij U mede, dat het organiseren van cabaret-voorstellingen door de 
plaatselijke afdelingen van de �enheids-Vakcentrale ten doel heeft 
gelden bijeen te brengen voor de Stichting '·Hulp Bijzondere Noden" 
Wij menen derhalve goed te doen U als bijlage een rapport over 
deze Stichting toe te zenden, hetwelk in November 1949 werd samen
gesteld aan de hand van de toentertijd beshikbare gegevens. 

De in art.3 van de Stichtings�cte genoemde doelstelling is in 
middels door de vorming van een steunfonds ve:rwerkeli jkt. Het hier 
toe jfenodigde kapitaal werd door de �.v.c. aan het Fonds geschon
ken. In het jaarverslag van de �.v.c. is vermeld, dat dit Fonds 
rechtspersoonlijkheid bezit. Wij zijn echter tot dusver niet in he 
bezit gesteld van statuten of Stichtingsbrief, terwijl wij evenmin 
beschikken over financiele gegevens omtrent het nieuwe Fonds. 

De Stichting "Hulp Bijzondere Noden" zelve beschouwen wij 
-ook na de wijziging van art.2 der stichtingsacte vermeld in de
bijlage� als een organisatie voor leden van de �.v.c. Vermeld zij
nog, dat door het Bestuur der Stichting indertijd aan B.en w. van
.Amsterdam plaatsing op de lijst van instellingen van weldadigheid
aangevraagd is, doch op dit verzoek werd afWijzend beschikt.

Uit bijgaand rapport en uit sindsdien verstrekte gegevens kan 
o.i. wel worden geconcludeerd, dat de besteding van de gelden zo
danig is, dat vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting gemoti
veerd kan worden geacht. In dit verband willen wij er echter wel
aandacht op vestigen, dat een bepaalde gemeente aan de restitutie
de voorwaarde had verbonden, dat de Stichting van de wijze van be
steding der gelden aan ons mededeling zou doen, hetgeen tot nog
toe niet is geschied.

De naam "Hulp Bijzondere Noden 11 kan o.i. zeer gemakkelijk 
aanleiding geven tot misverstand bij het p bliek en wel in verband 
met het bestaan van de Stichting "Het Nationaal Fonds voor Bijzon
dere Noden". In zeer vele gemeenten van ons land bestaan van 
laatstgenoemde Stichting plaatselijke commissies voor bijzondere 
noden, waarvan verschillende rechtspersoonlijkheid bezitten en als 
zodanig zijn geplaatst op de lijst van instellingen van weldadig
heid, bedoeld in art., der Armenwet. Dit misverstand zou opgeheven 
kunnen worden, indien U de eis stelde, dat achter de naam Stich
ting 11Hlllp Bijzondere Noden" en;of "Fonds voor Bijzondere Noden n

tmssen haakjes vermeld zou worden "uitgaande van de 1!:.v.c."; dan 



zou het publielc tenminste weten, waar het aan toe is. 

Voor het Centraal archief, 
De Directeur,. 

-b-i-j afwezigheid ·--··- --·-·-- ·- ·-··-·· -
De Secretaris,
(get. ) Mr .F. J. Domela Nieuwenhuis ••

Voor afschrift conform1 �romen, 6 September 1951.
De Gemeentesecretaris,
(get.J onleesbaar

1 .• s. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
D� S�CID;TARI�-G�N�RAAL VAN IiliT 

MINISî�Rlli V.ÄN BI NN�LANDS� u.A.KriN, 
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Ag. nr: 

0D 261 

0D 1447 

108149 

Aard van het stuk: 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

·49 

UITTREIZSEL 

Naam: EVC-openb.verg. 

Naam: EVC-Stichting Hulp Bijzondere Noden. 

Afz. : ID RP Heerenveen Datum: Apr.51 

Verslag cabaretvoorstelling v.d.EVC afd.Lemmer gehouden o:p 20-4-51 

Na afloop van bvgn.vooret.elling werd bij de uitgang van de zaal 
een collecte gehpuden ten bate van het fonds "Bijzondere Noden", 
o.m.ten behoeve van de bij de staking te Heerenveen betrokken
JsVC-leden •

RM: Op aanwijzing van: BV. 

28-5-51.
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Ag. nr: 

OD 261 

OD 1447 

102667 

UITTREIZSEL 

Naam: EVC-openbare vergaderingen 

Naam: EVC STICHTING "HULP BIJZONDERE .NODEN" 

Afz. ID Delfzijl Datum: 5-2-51. 

Aard van het stuk: Verslag v .e .cabaretavond v .d.EVC afd.Delfzijl gehouden op 11-11-50 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

. 49 

4 van de 5 bijlagen van bvgn.verslag gaan hier bij • 

RM 

15-3-51.

Op aanwijzing van: BV. 
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Van de opbrengst va.n de feestelijke E· .. v .G. avond te Delfzijl 

op tt November 1950, is overgemaakt aan de S:tic:h.tingFonds bijzond.e

re Noden te Amsterdam een bedrag van Fl.208.50. 

Volgens opgave verkocht 3.10 kaarten a F1.1.- Fl"310. 

35 Programma's a tO cent. 3.50. 

Onkosten" 

Zaalhuur" 

Muziek. 

Fl.25.-

45.--

Onvoorz.Uit.g. 25.---

Advertentie" 8.-

Vergunningen. 2.--

313.50. 

Van de opbrengst van de gehouden verloting is geen opgave 

gedaan • 
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Verslag in de 1"E:emsbode1t van 14 Noveuer 1950. 

Het C'abaret "Gemengde Berichten 1t 1.iet de wekker aflopen. 

Het cabaret 11 Gemengde Berichten" dat Zat-eda�vond on.der 

cien van de afdeling Delfzijl. der E". V "c" in hotel. Harmonie zijn 
11wekke·r'' -- een aardige eabaretrevae --- liet aflopen, maakte op 

humoristische wijze verschill.ende politieke en andere dingen be-

1.achelijk. 

De proloog was heel. aardîg en de artisten al.aagden er in z 

doende een goed begin te .maken.Het programma dat vlot werd afge

werkt bestond verder uit een aantal scgetsjes,cabaretl.iedjes en 

accordeon-s ol.i • 

De tal.rijke aanwezigen - de zaal was tot de laatste plaats 

b.e·z.et--• stel.den het gebodene zeer op prijs, gezien het spontane

appl.au.s dat de artisten na elk optreden in ontvangst mochten na

men. Dat: een cabaret-revu.e van dwaze en komische nummers bij velte

in de Slil.ask valt,heeft ook deze feestavond weer eens bewezen.Ove

rigens: ontbrak de erûst en het serieuze ook niet aan het gevari

eerde progralllilla.ZO deed bijvoorbeeld het lied 1•0veral zijn mannen

in overall� het heel goed en het viel dan ook bij de toehoorders

in goede aarde"

Ren hoofdbestuurder richtte zich in de pauze met een kort woo 

tot de aanwezigen.Hij belichtte verschillende aspecten de vakbe

weging b.etr-effende en beriep z.ich tenslotte op de activiteit van 

all.e leden • 

Zijn toespraak werd met een instemmend applaus begroet.Als 

slot van dez.e a11111ii geslaagde feestelijke bijeenkomst werd nog 

een dansje gemaakt. 
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.Afschrift van een schrijven van B en W der gemeente Delfzijl 
XI gericht aan R.Rieske, Fractieleider der C.P.N. te Delfzijl. 

H.Rieske.
Uitwierderweg 25.
DelÎzijl.

Delfzijl, 7 November'50 

Agenda B en W. 
6.11.50. 

Cabaretavond. 

In verband met het door U te kennen gegeven voornemen 
om op 11 November a.s. een cabaretavond te doen houaen, uit
gaande van de "Eenheidsvakcentrale", verlenen wij U hierbij 
vrijstelling van de vermakelijksheidsbelasting ten aanzien 
van bedoe�de avond, mits de zuivere opbrengst uitsluiten� 
strekt tot de door U gemoemde liefdadige doeleinden, (Stich
ting "Hu.lp .Bizlimdere Noden"), onverminderd de verplichting 
voor het geven van de�e voorstelling op de normale wijze ver
gunningen aan te vragen; de afrekening van de besteding der. 
gelden dient aan ons te worden overgelegd. 

Burgemeeeter en Wethouders van Delfzijl. 

Door het Gemeentebestuur van Delfzijl, zijn inlichtingen 

XI ingev;onnen over de S:tichting11 Hulp Bizondere Noden11 bij het 
Centraal Archief en Inlichtingen Bureau inzake Maatschappelijk 
liulpbetoon voor Nederland te Amsterdam Vondelstraat 138, d.d. 
5 November 1950. 

Secretariaat Stichting "H.ulp Bijzondere Noden", Prinsen-

x• 
gracht 770-772 te Amsterdam. 

oX' 
J.J.Wijngaarden. 
W.Sinàorf. 

o )( t G.J .Butzelaar..

Voorzitter. Is Penningmeester E.v.c. 
Secretaris. Is Secretaris van de Lande

lijke Bedrijfsgroep Grafische 
IndlÎlStrie. 

Penningmeester. Is Voorzitter van de Lan
delijke Bedrijfsgroep Metaal. 

Eerde:r werd op 19.1.49 vrijstelling gevraagd door Sindorf 
Çoor een E.V .c. avond•,vtaarbij ter completering van de gegeven 

r- · 

een schrijven was bijgevoegd· van de E"V .c. en ondertekend doo 

B. v .a .Heul.. 



EENHEIDSVAKCENTRALE, 
LAND! SECRETARIAAT, 
V'ondelst:raat 54 
AMSTERDAM. 

' 

------------

Waa:rde Makkers 
t

Bijlage bij schrijven d,d ••••••••• 

Aan Afdelingen • • • • • • • • • • 

Onderstaand laten wij enkele gegevens volgen, welke U kunt geb:rti.i
ken, bij het a,invragen van vrijstelling van de ve:rmakelijkheids
belasting, nl.: 

1. Tenminste 70% van de b:ruto-opbrengst komt ten goe
de aan de Stichting "Hulp Bizonde:re Nodenn, geves
tigd te Amst rdam.

2. Het Fonds waarvoor de Stichtingsvorm is gekozen
met het oog op de daaraan verbonden :rechtspersoon
lijkheid, is opgericht op 31 Octobe:r 1947, terv;ij.J.
het. bestuur bestaat uit de kameraden
J.J. van Wjj::lgaa:rden, Voorzitter;
W. Sindorff, Secretaris ;
G.J. Butzelaa:r, Penningmeester.

3. De Stichtingsacte ligt ter inzage bij de notaris
G.H.C. Hoogviinkel, Weteringschans 22, Amsterdam.

4. Tenslotte stelt de stichting zich ten doel aan zp
wel leden als andere personen - een en ander ter
beoordeling van het bestuur - hulp te verlenen in
onvoorziene omstandigheden, waarbij geen hulp van
amle:re instanties ve:rwach t kan vrnra., n.

Wij hopen, dat U van bovenstê1ande gegevens een nuttig gebruik 
zult maken en dat U aan de hand hiervan er in zult slagen de ge
vraagde vrijstelling te verkrijgen. 

Met kameraadschappelijke groeten, 

Voor het Ve:rbondsbestuur 
der E.V .c.,

B. Brandsen. (Secr.)
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Hierbij heb ik cle ""r U.:ideleestrene-r te èo"'n toekomen een 
afsc1'.irift iwn een aan (:e kilèerleden en bond"be�turen van de 

· E. V .c. vr>rstrPkt ovPrzich·, van de ,,,crkzw,nircden, verricht door 
de E.V.C. al�ier in �et jaur 19�9-

De personalia van dr pers0nGn, fenoe�d in dit rapport, 
zijn: 

XI Frederik Sl'E:.!'1.23.'qGEN, 1C•-)-16; 
;>\1 Teunis STUIVENBET{G, �0-R-16; 
-A Pieter LANGS}!C!JK, ·14-1-9?; 
'/<�Hendrikus Johannes GEESIHG

,_ 
'29-i:ï-·)4; 

.x.i Ger·"i"'it van aer POST, (,-3-9ö; 
,)Il,.. Jan. van dt>r Lir,DB, 29-1 C J)q,, zie LJ.j;;ev�,c�d j n�o .... 1;1 'tiek· art); 
)(,, Jan BARELIJS, 16-B-08; 
• Egbert van EK, 17-2-0R;

...-Willem Frederik Bt'J7füKE, 3'1-G-31;
>-,Hendrikus Ge1•héH'0US sr.-1::....Lt.K, F-10-2j; 
)(...l!enöri'k !l'rederH: WL�ilBO�:cH, 2-3-01; 
AHendrik WILTING, 5-1-14; 
� Wilhelm AlexandH· Ril:G�NSPURG, 11 -'1 -1 5 en 
X Barteld BRO�K, �- -7-94 ) '\,'Grkz;i.,,n hij de l'é:iL!' ;_(;\{ Vre<jE:.,tr-in. 

De ,ersonalia vPn fe O'!fërite in ,_:j t 0verztcht �e11J'31'!läe 
�- -- ---- � pe.rs.Q.l'.Uln kor16Q;, !1;i.et. met ZE?kc_rheid \-1orden vaf.tgestPld. Deze 

zulJen zo mr)vuli..j.K to zijnf.•r tijci "orà,n lerlcht;-- - - · -

/ Aanga ... nde het ".F'on<l s Bi,j zond ere Norifln11 zij }1Gt ,,olgende
, opgemt·r kt: 

Tijdens een onlangs (1 lhlei- �ehouden ver E;Uderin;; van de 
Plaatselijke fü:::td van de. �.lf.C. -.:erd dcor �et.ri�s �TüI'ff:r1Tl•�·-.c 

--� i,s•, geadvi�eerà vcc,r,t,tt,n bi,i v ,, I'Stellin,1,:ln V[;J1 J-,et G.li.-cabaret 
J V ,,-
,1•• 

�ir gehele- of gedeeltelijke onth.:-ffing v�r, h9t bet::,J en van vermake-
i 

I li jkheidsbelastinr, te ve!"·zo, kep, met d <i inr1 ti.r>f, dat ""'.i.n�te1îs 
· � �, 50 o/ van de opbren�Gt bestemd .::.ou "'orden ,,0(,r i Pt !'F'onds Bij

zondere Noden". R:!2 ,,Er,,•::ichtte, dat zij d .n iE- helft ,·an de b�
tar.lde belast.ing terug �<.",udcn ,:;ntv,am E;U.

1 

Toen één d�:r aa.r.-....·<:.zigen hem vroeg, ,.•at v 1"(lr een 1n!:tel1 inr-
èit fonds eigenlijk 1.•as, bepon StulvcnbP�i:-:

_ 
te l.<Jchen er. v0egde 

hem toe:"l..iit is de F.T/.C. Vrn "ijnga.:ndcn.is �;�er· V•)or-zitter 

\!vPn, doch r•it moet geLeim bJ ijven'' •.

y/. 
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• (Het · .. ereldvakvero ond heeft voor d e  nropaGanda o::mieu\7 50 bui ten-landse reizen beschikbaar cesteld. fiet ,vinter:;iro:-,acanda:;,lan duurt 6 maanden, van 1 Nov.1949 tot en met 1 :7ei 1950. De maand 1;ovember 
bracht voor :.:::nschede 38 nieuwe leden,f389.10 voor SolGeld, 5 :.;.v.c,gids abonné•s en 65 E.V.O.cidsen uerden vercolporteerd en 90 bro-�ures ver::ocht. 

�p 16 December 1949 werd er e en Openbare vergaderinc belegd door heVredescomité Enschede in "Ons Huis". Op deze vereadering \7as ook � de Sowjet Delegatie aanwezig, die met een t;rote bloer:1enhulde we:.·den'' � Q f ontvancen door verschillende bedrijfsbonden en arbeiders uit de bel -, f drijven. Dit alles werd c;eorganiseera in 4 dacen en er \7aren 600 
�)ersonen aanwezic;. Aen c;oed teken en een bevnjs hoe he t Vrede�mer};: �k in I,;nsche,:,,_ wortel heeft ceschoten. O:;, 19 December 1949 lcuam de Pl,Haad bljeen en er werd een motie aangenocen in ve� band met de Dienstweieeraars __ te .:3c!l9�ng.9ye_n. Dezo motie werd verzon6en a an de r.1inister Presidë.iit "Dr. Drees, de Xr:ljgs
raad en de Pers. 

/De I!laand December bracht voor ·:snschede 4'.:, nieu,1e leden, f 4.94 VOOl' 

-13 Solc;eld, 3 ::..v.o.cids abonné 1 s, 50 Z.V.O.Gidsen ·.:arden vercol:por-�\ tcercl en er Zijn 530 brochu:bes verkocht "Veel �elllen '.':einig ceven". 0 (HET FOI:ns BJJZO!!DE:rrc r.;0D:c1;. ! ' De r.:.v.c. heeft gemeend om tot de stichting van het "Fonds Bljzonder,
v,,-, I'.oden" te noeten ovo:ccae.n. In bijzondere c;evallen vari invaliditeit 

o> �of andere oorzel:en van zielcte, zoals het opner::en in een sanatoriu:n, 
werd ,3elto.l:;,en. Ensche.de had over het jaar 1949 7 aanvracen, waervan
er :::, ,1e:cden ,:;ehol?en. 'l'otaal >Tera aan deze 3 leden / 170.- ui tbe-taald. 

ó 

'--

BU11::.:AU REOHTSBJJSTAl'lD • 
,!et Bureau voor Rechtsbjjstand �enoot Grote belangstelling over betjaar 1949. E:r i7aren in totaal 424 bezoekers, trat betekeniB een gê- ·mi,.èeld van 35 bezoekers per maand. De resultaten van dit belangrijke we.cl: z:ijn van grote waarde. Aan zietent;eld, kinderbijslae, Ontslac;lcwesties ,1 rden grote bedracen Gewonnen. Zielctecevallen 

Ontslagkwesties 
ge,1onnen bedra,s

' . 
, , 

, ' 

, .·�.

, . 
, , 

' ,

' , 

f 2712,75. 
n 2455.45. 

175,05.
182.36.

39.--

" 

tl 

tl 

Il 

•• 

Achterh4alde vacantiebonü enOverbtuGg!lngssteun Huurkwesties 
Cons1.1LJentencrediet 
Invalid1teitsrente . ' 

0: 

In totacl werd dus in 12 maanden / 6263.61 achterhaold. Zoals ü ziet is het B,v.R. der :r::.v.c. ,seen bijzaak maar een drinc;ende nood-

' , ' ' 

625.-
. 74. --tl 
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Voor .... . 9.D .... 1447 

UITTREKSEL 

.. . ............... ............... Naam ..... ... -:;;J.Q_ .. (§tiG.!Uîi,n.e.JJ:ulp �iJz.,J\TQg�p_) ........... .

Origineel in .......... 0.P. ... 8$� ........ .... .... ............... ..... Naam . )fy�C:-::-9�.?.l.,..Y�l"g, ( A� 13.'.':'.l�'."'4'7 ) 

Volgnr. . ... ... .. . ... Ag.nr. 7.2.!5.�.�··· ............... ... Aard van het stuk .. V:<;J.:r..ê.l§l.B .. .Y.��g.�P.l .•. :J�a,a ... ël,�r. j}NQ . .  
te Arnaàm. 

······-···················· ........................... ................ Afz. V..�r.P..,.�.2 ................ ------·························································· Datum .. ?..9.�.l..9.-:1.�---····· 

• 

• 

Op 20-10-49 i'verd te Arnhem door, de Plaatsel:i.jke iiaad 

der �'VC een verg .gehouàen • 

I-�edeeea.eeld. werd, dat cetracht zal worden de betaalde

vermakelijkheidsbelasting voor het optreden van het 

GB-cabaret op 12-10-49 van het gemeentebestuur van 

Arnhem terug te krijgen,daar de netto�opbrengst ten 

goede komt aan het Fonds Bi,izonél.ere Noden.levenals 

bij een vorige gelegenheid heeft het gemeentebestuur 

op het desbetreffende ve.rzoelc a:f'wijzend beschikt) • 

Uitgetrokken door .......... Jî,L. . ......................................... Afd./Sectie ... A-.9.P. . .  �.P. ................... Datum 8-2-50

Op aanwijzing van ............ f?.Y ............................................. ................ .

i!\ 5074 · '48 
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Omtrent het tijdschrift "De E.V.0.-Gids" deelt het hoofdbe
stuur mede, dat de oplaàg thans 10.009 exemplaren bedraagt. 
"Bij de wijze van bezorging en de inning van het abonne
"mentsgeld moeten no� moeilijkheden worden o.verwonnen". 

� Jb"1JG°!;)WERX:. 

\ T.o.v. dit deel van :)lèt wérk van de E.V.0.-organisatie ver
meldt het verslag Q .m.1_;, 
"Een vee.l voorkomende fou.tievè opvatting over het jeugdwerk

... � ' "is, dat dit_ ,een zelfstandige plaats inneemt. Fout is ·h_et 
"o.ok in verband da.a.rmee o.verache.tten van àe lt,=1.n.deli jke en 
"pla.atselijke jeugdl'.aden. Deze taak i� alleen van adviseren
nae a{lrd. De uitvoerende taak bij de belangenbehartiging 
"va.n de jeugd ligt bij_ d13 k. V. C. als organisatie •.• 
"Bo�vendien geven, zowel d� plaatselijke als landelijke be
"stuu:rdera ve€l blijk da betekenis van het jeugdwerk te on
"de:r,scbatten. 
Alleen de Metaál en de ..&>uwvak" beschikkem over l�ndelijke 
·J.eugdradel'!• Bij de overige bonden worät het jeugdwerk be

�. perk-t tot die plaatsen waar plaatselijke �e�gdraden aanwe-
·:�, zig Zijn.. �...... . . ' 

,,/ FONP$ 
� 
BYZONDEJ.1E_ :WDEN. ..

lJ1tvoering gevende aan het eongresbesluit, werd in 1947 het 
Fonds Byzo�dere Noden o�gericht, waarvan het kapitaal, al
dus het verslag

} 
uw-a.i;i.rover het fonds in àe a�nvarg beschik

�, •. � ''f'<-, �c.• ''te"(/ 20.000.- -geblokkeerd geld, door de E.v.c. aan dit .,. fonds geschonken-, '.1 bij kl-eine ge��lten kon worden vrijge
nmaakt. 

,,. ' 

"Gezien het geldgebrek, de hoog�te handicap, zal betracht 
"worde1+ dit fonds. op -de lijst ve.n charitatieve verenigingen 

'\...� gemeente Amsterdam. te plaatsen".

( SCHOLINGSCURSUS. 
Dezelfde.klacht1 die,door de leiding van de C.P.N. t.o.v. de
scholir),g der leaen werd geuit, wordt ook door de leidi ng van
de E.V. C. naàr voren gebracht. A,·n de centrale kaderscho
ling Winter 1947-194,§ __ ]iarn.en 14_4_ . .b: .. V •. C.s::-leêieri deel, t.w. 20 
hoofdbestuurders van landelijKe bedrijfsgroepen, 88 pb at-
selijke bestuurders en 36 ge�one leäen. 
Omtrent het ka:rakter, hetwelk de scholing droeg, wordt ver
klaard, dat dit was "te schools"� waarbij de praktijk maar 
al te vaak werd losgelaten, waé.i.I'door de resultaten n:ic t in 
overeenstemm ing waren met hetgeen "wij ons voor ogen hadden
'.'gesteld. B.ovendien bèreiken. we mot deze scholing te weinig
'tmensen." 
H�t bestuur kondigt een andere wijze va.n scholing aan, ter
wijl ten slotte nog word t medegede·eld: 
"Een centrale redactiescholing vond in het najaar van 1948 
11 pl.aats, waara&n door 40 personen (medewerke:rs "W;:. n "':verkend 
11 Nederland11 en de Bondsorganen) werd qeelgenomen. Deze cu.r
" .sus is niet .zonder r�l taat gebleven." 

.iJ;.----
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Verbinding : 3 2 

No. CV/G lUJo -49. Datum: 6 A!)ril 1949.

Onderwerp: 11 Stichting Fonds Bijzondere Noden 11 (G.B.-Cabaret). 

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever : 

Waardering bericht : 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie: 

972 • 300 • XII • '48 

geen 

zeer betrouwbaar 

idem 

geen 

ge en 

geen. 
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
te 
's-G r a v e n  h a  g e. 
-----------------------

Ik deel U mede dat dezerzijds is bebleken dat op 31 october 
1947 ten overstaan van notaris G"H.o. Hoogwinkel, Neteringschans 22 
teAmsterdam is opgemaakt en verleden de stidhtingsacte van de 
"Stichting Fonds Bijzondere Noden', Deze st.ichtingsacte is gewijzigd 
op 22 r,1aart 1949 door :Notaris H.A. de Meij, Gerrit van de veenstraat 
50 te Amsterdam. 

Een 1.üttreksel van deze stichtingsacte volgt hieronder: 
Art. 1 • Naam; enzovoorts. 
Art. 2. Doel; De Stichting stelt zich ten doel personen, die leden 
zijn derEënh.eidsvakcentrale, in onvoorziene omstandigheden, die door 
geen algemene maatschappelijke instelling kunnep worden verholpen, 
bij te staan. In bij� ndere gevallen kan het bestuur naar inzicht ook 
hulp verlenen aan personen, die geen lid der Eenheidsvakcentrale zijn, 
mits deze personen werknemers (neemsters) zijn. 
Art. 3. enz. 
Art. 8. Het bestuur der stichting bestaat uit de volgende personen: 
voorzit ter: Van 'Vijngaarden. .... "' � � • 0. 11j 
Secretaris: Sindorf. . ( ,:�u'lii�t3 1 , ..S./tj 
penningmeest-er: Butzelaar. ' k ... , t , 9-. 1/· 2.. 12J

De Raad van Toezicht bestaat uit: � k 
� 

Mej. A ■ lf. van Barneveldt te Amsterdam en de heren ic
t>

, 
h tt.._,,�·'>C,'> 

G. Schoen te Zaandam; ; , "•, � 
P. 1ve ite;man te Amsterdam; �v,,,.,n(vi.c.._, }, '-<>•os . 

.1 .,....iJ. Groot enbo ers te Amsterdam; 
o,..ov"' �--,,. XL. de Jong te Amsterdam; 
�• .� ·.v. Hartog te Koog aan de Zaan
..,., o-< 'y{ O.f",yan Dijk te Amsterdam. 

� --•Dvtt\.t.a- I \ i. ' • 'lil 
en \, J �Col\. ) ?..'i' -s , 1 

R. ) (i..v-.,t>t,,__ , ".J.. e/ , 1 • I b. 

\{?/ . 
1 Ant. 9. enz. 

• Op 12 Maart 1949 is te Arnhem gehouden , onder auspiciën van de
E.v.a., �en cabaretavond, waarin het cabaret-gezelschap Gemengde Be
richten optrad.

De recette van die avond bedroeg f. 51J,20, waarvan de gemeente 
Arnhem f. 87.20 aan vermakelijkheidsbelasting incasseerde. 

Enige dage n daarna diende de E.v.a. een verzoek in tot restitutie 
van de betaalde vermakelijkheidsbelasting,op grond van het feit dat 
de opbrengst van de cabaretavond bestemd was voor een liefdadig doel, 
n.l. voor het Fonds Bijzondere Noden, hetgeen op de entrée-biljetten
stond vermeld.

i In een vergadering van de Plaatselijke Raad der E.v.a. te Arnhem 

J

(zie OV/G 376/49, dd. 28.3.1949), waar deze aangelegeIL'li.eid een punt 
van bespreking uitmaakte, liet men doorscheme�en dat het eventueel 
gerestitueerde bedrag �oe.d; _2�u.J;,2.°!en_!!..an._9-;:,_.�akers en staalrnters
in Amsterdam en andere plaatsen. 

Gezien de zeer ruime redactie van Art. 2 van de Stichtingsacte, 
bestaat inderdaad de mogelijkheid om, zonder in strijd te handelen 
met het doel der stichting, de onderhavige gelden inderdaad te be
stemmen voor steun aan de stakenden. 

vooral de redactie van de tweede volzin van Art. 2 wijst er op 
dat men in feite hier het oog heeft op stakingen. 



Nog niet is gebleken dat het Fond s Bijzondere Noden identiek is 
aan het Solidariteitsfonds van de E.v.a.

Door de gemeenteontvanger te Arnhem is om bovenvermelde 
redenen, alsook omdat de Stichtingsacte sinds de gehouden cabaret
a�ond te Arnhem op 12 Maart 1949, gewijz igd is, vooralsnog niet over
gegaan tot de gevraagde r estitutie. 

Bijlage/ 1 ex. entr�ebiljet. 

EIND E. 



E.V.C. AFDELING lRNHEM

Op Zaterdag 1 2 Maart 

In gebouw Musls 

Aanvang 8 uur. 

Entreeprijs f � /, :;.." 
rechten inbegrepen 

BEWIJS VAN TOEGANG 

De opbrengst komt ten goede aan het Fonds Bijzondere Noden 

Ons P(ogramma 
1 Opening. Ach nee, /alen we geen genum
merde /ijst aanleggen. Wie zou al die nummers 
onthouden? 
Drie uur lang ztfr alle medewerkers, afzonder
lijk of met elkaar op de planken, met scenes, 
muziek, tekenkunst, lied;es, monologen, praal• 
;es, humor, ernst, dwaasheid, plezier en actie 
van opening fof demi finale, van pauze lol 
finale in één vlotte vaart door. 

/ljzigingon in het programma worden voorbehouden. 
e tek,t•n zijn van Wim Burger, Bor Hulsing en Cor Zw,ort 
• muzie\: is "•" h1n Oo,t en Bar Huhing 

Cabaret en arbeiders 
Uitgaan is duur. Een goed stuk, een m o concert, e n o  , 

decors en costuums brengen zo veel s e me a 
operette of revue met "sterren", vel 

�1
erke

rm

, mo ·e 

entreeprijzen veelal meer bedragen, d n g won .. :f:,le s 
tegenwoordig te missen hebben. V r :fli,Jiten �o 
sleden, waar de zalen kleiner, en de lio�"'n1door r er 
gezelschappen, hoger zijn. Daar zijn de programma's en de 
artisten gewoonlijk ingesteld op de portemonnaie . . en 
de smaak van beter gesitueerden. Maar dat houdt nog niet 
in, dat goedkoper uitgaan voor arbeiders altijd moet uit
draaien op amusement van een goedkoop gehalte. Er zijn 
vormen van vermaak • en de cabaretkunst is daarvoor bij
zonder geschikt • die gerust kunnen afzien van geweldige 
bezettingen, dure aankleding en kostbare franje, zonder 
dat daardoor de werkelijke waarden: inhoud, geest en wijze 
van uitvoering te lijden hebben. Een klein groepje cabaret
artisten, dat wil · en kan 1 • werken met de eenvoudigste 
middelen, heelt alleen een toneeltje en een zaal vol ont
vankelijke mensen nodig om er met veel vrolijkheid en wat 
ernst een echt gezellige avond van te maken. Cabaret is 
gewoon, maar niet banaal; wel luchtig doch niet leeg; 
strijdbaar zonder stuurs te zijn en raak zonder te verwonden; 
dwaas, gevoelig, geestig of lel . . . al naar het uitkomt, 
want deze kleine kunst staat met beide benen in het dage
lijkse leven, net als de w�rkers, waarbij zij thuis hoort. En 
het mag dan niet duur, chique en van "betere stand" zijn, 
het voelt zich rijk in eigen kracht en is om de bliksem 
niet "goedkoop". 
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CABARET GEMENGDE BERICHTEN 

•Die naam ? Hoe had hel anders 

m.oefen heten ? 
"Hef Bonbonschaallje" mef niefs 
dan zoetigheid? 

.. De Mosferdpof" of "Hel egelt;e'' 

mef niets dan prikkels? 

Of "Het Uitie" soms? 
Goed, voor U moef het een uitje 

zijn, maar dan mef van alles wat, 

nieuw, actueel, waar en alwisselend 

als hel leven zelf, dagelijks nieuws 

in voeflichtschijn. Daarom heel dil 

Cabaret Gemengde Berichfen 
(al is het veel vrolijker). 



Als zijn vingers over de 
foelsen glijden is hij in 

zijn element, en ieder die 
hem hoor!, eveneens. 

Zei hem achter de piano en 

niemand kan langer ontstemd 
bliiven ( of het moet de 

piano zelf zijn). 
Muziek is zijn leven, al het 

leven dal hij maakt is mu.ziek. 
En· als hij naar zijn accordeon 

grijpt ... geef U dan maar over. 
Wie wordt in revue en cabaret 

met opera en valse-musette 
op alle Nederlandse planken 
mei lichte of klassieke klanken 

hel liefst gehoord? 

JAN DORT 

_, 

_, 

Die staat nooit met een mond 
vol landen (bij wijze van 

spreken, want zijn gebit is 
best). 

Waar echter zijn sprankelende 
woordenslroom te korf zou 
schieten . wal eigenlijk on

denkbaar is · zet hij hel 
roets-roets in een paar lijnen 

op papier, en hoe 1 
Raak, verrassend, geestig 
en nog razend vlug ook. 

Wie praat en tekent, zingt en speelt 
het wereldnieuws in woord en beeld 

en liet de mensen in de zalen 
overal van vreugde stralen 

of het in Mokum was of T welfo? 

WIM BURGER ALIAS PASTELLO 

• 

Zij zingt gewoonlijk de eerste 
stem en hij bromt er waf bij, 
zoals dat gaal bij echtparen. 

Maar zij doen het harmonisch 
zoals dat hoort in een huwelijk. 

En de gitaar fokkelt er wal 
doorheen, zoals je van een 

gitaar kunt verwachten. 
Af en foe komt er een praatje 
bij, maar overigens zingen zij 

wat ze Ie zeggen hebben. 
In eigen liedjes. 

Om in een echt, eenvoudig lied 
fe brengen wal het leven biedt 

aan vreugde en aan tegenslagen 
aan weten, wensen, strijden, wagen, 

die oude kurysl van jaren her 
is een terrein voor 

UUT EN BER.(achternaam Hulsing) 

<•· 

�··--

Hij lijkt wel wat schuchter 
maar laat hem schuiven. 

Als hij half verlegen naar 
de juiste woorden schijnt Ie 

zoeken, kunt U er zeker van 
zijn, dat hij ze vindt. 

Want mei al zijn verlegenheid 
een beetje Ie bescheiden is hij wel 

slaat hij spijkers mei koppen 
En dat mag soms niet leuk 

zijn voor die spijkers, ieder 
ander kan er om schateren. 

Want wie heeft, eer/ijk en terecht 
Zo langs zijn neus weg, vaak gezegd 
waarmee wij, � zonder nu fe vitten • 

foch altijd nog een beetje ziften. 
Wie deed dat in zijn ,.kreupele rijmen"' 

COR ZWART, beter bekend als 

SIJMEN· 
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Bijlagen: 3 

GE H E  I M. 

• 

• 

t 

28 Fe·bruari 1949. 

Hierbij wordt u, om te behouden, toegezonden een drietal 

bijlagen, waaruit U het bestaan, de doelstelling, de 

oprichters en de ledein van de Raad van Toezicht van 

de �tichting HULP BYZONDERE NODEN, moge blijken . 

,----------------------------------------------------------

No. \\ '(Yt) F2 •. 
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I 
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Onderwerp: Stichting "Hulp Bijzondere Noden". 

GE HE I M. 

I \ \ 

28 Februari 1949. 

Ten vervolge op het telexbericht No. 4188, d.d. 25 Febrl,J.
ari 1949 van de üemeente Politie te Amsterdam, wordt 
thans nog het volgende bericht: 

Op 31 October 1947 ir-=t te Amsterd·am opgericht de stichting 
"Hulp Bijzondere lîoden". De stiohtingsa-0te is gepasseerd 
bij notaris Hoogh.1,rl.n�el, kantoor houdende Weiir:i.ngschans 
122 te Amsterdam, wiens praktijk inmiddels -is overgeno-

/l men door notaris .H..A.de flli.EIJ, kantoor houdende in het
zelfde pe:r.:ceal. 

De stichting is opgericht door: yl ill Jacob van �IJNGA1tRDEif, gsboren 5 ootober 1914 te -':'.->-1 Z.aandam, valcbondsbestuurcier, wonende Acaciastraat 38 
te Wormerveer, - voorzitter -. 

k_'t Wilhelmus Pa1ûus SINDORF, geborel') 31 Maart 1914 te J.m" 
s:terdam, boekdrur..ker, wonende liaarlemmerweg 539-III te 
Amsterdam, - secretaris - en 

Gerrit Qgrnelis HiîTZl-LAAR, geboren 24 Februari 1912 te 
Soest, maeazijnbeditmde, wonende 1,alsro.eerweg 109-III te 
Amsterdam, - penningmeester -. 

Deze drie genoemöo personen hehhen ieder f.50 in het 
Stichtingsfonds gestort. 

De stichting stelt zich ten doel, personen, die leden 
der Eenheidsvakcentrale zijn, in onvoorziene omstandig� 
heden, die door geen algemene maatschappelijke instel
ling kunnen worden verholpen, bij te staan. 

Het voornemen bestaat nan deze doelstelling de volgend� 
clausule toe te voegen: 

In bijzondere gevallen kan het bestuur naar inzioµt ook 
. hul_p verlenen aan personen, die geen lid van de Eenheid,

vakcentrale zijn, mits deze personen werknemers (stars) 
zijn en niet uit een der bij de Eenheidsvakcentrale aan� 
gesloten bedrijfsbonden zijn geroyeerd. 

De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige 
weg en wel door: 

le De i,4,l;ming van een fonds-tot steunverlening aan le-
den der Eenheidsvakcentrale 
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Het voornemen bestaat dit art. als volgt te wijzigen: 

De vorming van een fonds tot steunverlening aan leden
der Eenheidsvakcentrale en andere werknamers(sters). 

2e bijdragen van de J,enheidsvakcentrale en andere vrij
willige bijdragen. 

3e inkomsten voortkomende ilit beleggingen van het st1ch
tingsvemogen. 

alle andere wettige middelen, die tin de ruimste zin ge-
nomen, aan het doel van de Stichting bevorderlijk kunnen 

zijn. 

Het bestuur zal bestaan uit 3 loden, om de 2 jaar bonoemd
door het .Hoofdbestuur der E. V .c. 

Voorts een Raad van Toez1.oht bBstaP.nda uit 7 lecten, die
woroen benoemd door het Hoot\lbcstuur der ;.,.v.o. voor de
tijd VRn 3 jnar. 

Le den van deze f{Rnd van roezicht zijn: 

,,,,,, Plida !','lagél.alena BARNEVr,L.D, g euoron 15 uei 1895. te Linscho
ten, ,rarpleagster, \'!ononde Leidsog:r.acht 117-III te f�ster
dnrn.. 

· G.SCHOElî, P.J.Troelstraluau 92 te �aandam. 
J A.de rlONIYi', stationm'Teg 5 te  's-Grnvenhage. 

Pieter \\'D,GMJU�, geboren 7 ·october 1903 to Amsterdam, kan
!� toorbediende, wonende 1ücka1•iestraat 29-II te msteroam • 

.f...I.- A.v.d.tlBRG, tluy5ensstrant 12 te slotterdam. 
>,\ic.van Oostonbrt�ge, wonende J-.o.van \✓essumstraat l Zaandéll\1 

\ en 
f,Johan uerhFJ.rd tteinrioh H.EYF;n, geboren 12 October 1896 te 

)< 'llTlsterc1nm, llnndzetter, woncncie l!:leg.-.ststrnat 15-II te Am.-

stbrdam. 

Aan de Landelijks x�ad van de E. V .u. is inmiddels verzocht 
in de plaats vnn J.G.H.Heijer, A.de Bondt en A.v.d.Berg.
3 andere leden voor ue Haad van �oczicht te benoemen. 

Uit vorenstaande blijkt, dat deze Stichting als een man
telorganisatie moet worclen beschouwd. Of zij inderdaad 
werkt voor een algemeen liefdadig doel en hoe de ingekome� 
gelden worden besteed, is oncontroleerbaar. Einde. 

��-�-----------�-�-��----��-------�--------------------�--

Verzonden: 

.JJ-<i . \ "'l M 

C }"-... 

\ .... 

/A>-,~ 

H.C.Groningen. 
In afschrift M. V.A •

�� A, { (>v. 

\J X .t.-.

.... l 

\A.-..1• Vu

L ..... L.ti.. 

1 " ( u 

'tf \ .:S'

rr 
l l_; 


	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0015full
	0014full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full



