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RAPPORT VAN KB 

AAN HB BIII 

No.: 3888 

Betr.: VREDE EN OPBOUW • 

Typ. D. 

Uit goede bron w�rd vernomen, dat de te Alkmaar op 
geringe schaal uitgezette busjes voor het blad VREDE EN OP
BOUW, ruim f. 18,- hebben opgebracht. 

KB, 15 Januari 1952f 
-·· • . � •. -- . ·--. _;: ........ �-··· ....... � ... ·,,"."Il 
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Uit : 0D 535 

Voor : 0D 1620 

Ag.nr: 125827 

UITTREIZSEL 

Naam: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING(OPENBARE VERGADERINGEN) 

Naam: NEDERLA1TDSE VROUWEN BEWEGING·- FIN4NCIEN 

Afz. : I.D. R'dam 
datum: 18-12-51 

Aard van het stuk: VERSLAG v.d. besloten verg. v.d. uitgebreide 
dagelijkse leiding v.d. NVB-afd. R 1 dam, geh. 
op 11 December 1951 te R 1 dam • 

\e 

\• 

\' 

t·\) 

� 

Uitgetr. door: JB 

Datum: 31-1-52. 

� 40061 - '49 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

Verhoef, H., voornoemd, ::;e1-;t te hel... l o;:n ontdekt, 
da.t Amsterdam st('iids e1:Jn rekenLng s1,uurt v:cir1 J 150.- vo_.,r 
1800 krent.en ,- terwijl m9.a.t' 750 tot 850 kran' t''l wordeL 
ontvar1ge!'1, 

Remkes, A.M.,J. vraagt of nog is m te gaan over 
ho8v�el maanden het tekort loopt, daar aan hA1 tüdrag van 
de schuld kan worden afgetrokken. 

Verhoef,H: zegt steeds goed vertrouwend te �1J n 

geweest, doch riu is gebleken dat zelfs het hoofdlw�,tuur 
niet te vertrouwen is. Spr. :i.s tevens van mening, dat 1?.en 
goede contrBle op de geldmidJele:i:1 .van cle �1 o V.B. wel di;:,ns� 
zou zijn. Door allerlei acties wordt geprobeerd _r,eld bi·men 
te krijgen, de leden moeten alles, zel:: s reizen mar Am
ster ,Jarn voor de E.V.B., zelf betalen en nog is er een 
tekort. 

Meulernan,G. valt Verhoef,H. bij en weet liet 7,ove • 
te brengen dat haar de reis van en l18ro' Dordrecht wo�c1" 
uitbetaald, 

. ............... . 

Op aanwijzing van: B III d 



UITTREKSEL 

Uit 

• Voor

OD 535 

OD 1620 

Naam: NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING( @ENBARE VER
G.ADERINGJ:!,"'N) 

Naam: NEDERLANDSE VROUWEN BEWEGING -(FIN.ANCIEN) 

• 

Ag. nr: 123519 Afz. I .D. ROI"rERDAM 

Aard van het stuk: Kort verslag van de besloten vergadering v.d. 
uitgebreide dag.leiding v.d. N.V.B.,Afd.R 1 dam, 
gehouden op 8-11-51. 

Datum: 16-11-51 

KRUL,R.vd. zegt, dat de afde�ling Rotterdam finacieel aan de grond zit, daar 
de afdelingspenningmeesteresse verplicht is 6ofo van de inkomsten af te dragen 
aan het hoofdbestuur. 

De schuld is nu al opgelopen tot f 246.-, terwijl nog f 42.- op de vorige 
maandbladen moet worden betaald. 

Het tekort moet voor 1 Januari 1952 aangrizuiverd zijn. Spr. zegt, dat de en
veloppenactie met kracht moet worden voortgezet, zo men boven de schuld wil uit
komen. 

Desnoods zullen steunlijsten worden uitgezet.
Spr. vindt het schandalig, dat de gehele opbrengst van de collecte van de le

zing van de Vereniging"Nederland-U.S.S.R.11 op 24 October j.l. (f 54.-- opm. I.D.) 
zonder meer aan Mevr. Visch-Vermeer is afgegeven.Hiervan had een deel bestemd moe-
M

n worden voor de N.V. B., afd.R I dam, die toch ooJc een werkzaam aandeel had in het 
U 

en slagen van de avond. 0 .. . d itgetr. oor: p aanw1izmg van: B III 
JB. 

Datum: 8-1-52. 
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VERTROUWELIJK. 

De Binnsnlandse Veiligheidsdienst 
te 

�E:Q_E_§_�-�-�-È-..§_�-�! 

Bijgaand doe ik U een fotocopie toe
komen van een circulaire van de Nederlandse 
Vrouwen Beweging d.d. 19.10.1951 betreffende 
richtlijnen voor de geldcampagne van 27.10.51 
tot 17.11.51 • 
Gericht aan: Re int van der Molen, geboren te 
Assen, 17.5-.1919. 

Ei n d e. 

26.10.1951 • 
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�OF'.RLA.NOOE VROUWEN BEWEGING 
.tiOOF OBESTUUR, 
Frederiksplein 46,
AMSîERO*•· 

. . 

1 • • - ' • •

.Amsterdam, 19 Oo.tobar. ·19� •

.. 

·,

-
• - 1. • • • ; -

· � ._... 1.-..,n- gelloUden ��t.1:e is beeloten tot het boud4?n ftD 
Hl\ cy�" rnut,le,. waan-an de op� be et,md zal zijn voor de 
Yorming van een f'OQd• voor do kr_ant, wu.rdoor ged1rondo toaa 111_.. 
6 .. -..nctop do -�t.pvo ·�·onzo. Ier� mot GO t � . -o,.
tal!·-� �o»J .,� glna e IIOÇ?J die:�• \Jl,4.� · Zl41Gn
�� ... voor _al�o !!�""�-' vo�lg go�old � •ot�� · ,,� �·,; ·

··j;roncäfahà-i vorige j� hQ\bon ;;·'s.�te Î,'°c,\.�hiÎd,°aar go�old YOOÎ'
4c atdoU.ngon, die do boete roaul:tatas borolkan.

,#,-' • • H 
• ..- )"; 

' 

... • ": •• -� ir"', • 
1. Voor o� .,ètaMl atdáliilg, dió 'in-de kozlW 

_.,..nw� .... --r-' . · ,. .. �,- l'jkD tijl, �o•e1owtje -hot. groot..t.o 
• lto'ft · tiziiao · ,�ókttnt· oaà 

" � ' :I • . ' $.()USi : 
· � 1c 4002' o a iogBlo � llongarljo 11 •oo-

• . J.I, gobr • • 9 

. ' 

4. _Bovendien kunnen de atdeU�n '21)% van de
· . : opbrqat boua•n •óol" dt V'oräing van een at
�\( -delillgetoiictaje VóOr _Ie �t.� te 'zorgen,

.. _ . _--,:�;../, dat ntntu.sel·-de' o�e.·eohal.dén �unnen worden
-.iw""'.""1$.�, ·:: · .bnaalcl,. �"•· geen nie1JWe ..... tunn<m ontr 

Alo afdelingen zelf lturmcm uitmakon, ·;at zij met .do �\,onncn prijzon 
, dUOD doen. Zo zijn bodoolcl �· etimw.ans-, on.or .id altijd � oon 
wag t.o-v�on, di.t zo ook in do afdeling oon goodo _best<lllllling krij
gen. 

- � - � - � - - - - - - -

lat moot &çdwi�do!L��-�zo �ct!�&..�<l����!làgon_:.! 

le 1n 'do )oet.urcn moet het workon met· do onvolopj�s' -��ko�ig 
worden _doorgoeprokon. . Er moot con goodp_voorboaproking plaats 
vindon 1n het bost.uur,. zowel ale met de vrouwon dio dccl11911on 
aan dozo actio . De grote betekenis van deze acti& voor one 
werk en voor onze krant moet duidelijk \dteengazet worden.- Ook 
kan er op gewezen worden, dat het geen grote bedragen behoeven 
te zijn, Cwannoer hot .kan, is hier natut.rlijk allee vóór, on 
niets togon), maar dat vela klointjos éón grota· saaie.on.· 

' 



• 

. a. 

. Wannoor tolkane oon lclo1nigho1d in hot onvolopjo wordt �daan, dan gaat. 
,, hot min of moor ongomorlct.. Laat icdcrocn oona nagaan of or nog oudo 

�rron, laantcn of flossen zijn te verkopen. Wo moeten het onvolopjo zo · 
on, dat icdorocn, die bij one thuiskomt, het mot oon ziot, dan 

·,,, �>< Het boetuur moot �aan, wolko vrowoaa 
ni-:rii> tç dooa. ·· 

',,_ ·-,,.. gosohikt. zijn CII do czwolopjcs l.dt to 

• 

· · ... "-_. l . · 1 . sottcn bij do loden, bij do abonnt' a on · · .. ', ; .) . ,t vuto l�or�aaap W:n oma. krant, bij 
niot lodon an 8,11Dpathiaorc;ndon, Ook -bij . \/ QI do nicuwo lodon kwmon wo . aankioppcn, '.,/ ve. · 11-olYocr hicrvool,'· movoql ii�gclijk go-

. echikto vrowon, ·tn to ',omkclon. 

In clo loop • .,.. do Yolgando wo�k zijn·do �cil:opjêa kláàil •. '.Zo kl.DJIM.n so
kcr 1n de 2o helft van do wcok in allo atdoU.ngon aanwozig zijn. ff� 
•ij �angon do atdoU.ngon oon &oltdo aantel loHC · briotjca dio 1n do
zakjos gostQkonaoot.cn worden, zodat daac briofjos good siobtbaar blij-·
van. 

,. lat, aoot nu 11:1 do 1100k van 27 Ootobor � , November worden godaan ! 

•• ,In doso wook mooton do vriondinnon bij olkaar wordan gohaald, an
do hct,okonia, doel an workwijzo van do oaapa,gno worclCIID ultoongo
sct. Zij kunnen d1t dan op bun beurt 11oor doen bij· dogcncm hij
wio oon onvclopjc wordt geplaatst..

-b. L1j11tjos ·aanlllggcn, wol.lto vrouwen � wollto adrcHon onvolopjc•
zullon ui�ottcn. 

o. Do briofjo11 1n do onvolopjos doen.
4. . �t..Jl'l1jlt 1 Hovcmbc-r liootcn alle cnvolopjcs. bij do mansen zijn.

N1ot langor· dan 14 dagon laten uitstaan.

-4. Îijdana tlczc .actio moet het bestuur van de afdeling eteekproevett n••n,
.. ot éi• ea'lYèlopjee wwkelijk op de plaats van bestemming zijn.'. S'o niet, dan 

•• oona.ak hiervan op-zoeken en helpen •

. :ÏJI 0rgania08I' GCBJ, apocialo middag Óf avond om het binnonhaJ.en Yan do OftVO
lopjoa gozamanlijlc to viarcm. Stol zo mogelijk oan lq.oinighoid boschik!
baar voor dogono, d1o hot BBelst do onvolopjoe binncnbrongt, of hot 
groot.to bcdJ'ag imamolt of iots. dargolijka . .. ... 

1. 6. lo alu1t.on op ZatOZodag 17 .Novanbor. De cnvolopjce moot� in do afdoU.n
gon sqlt word<m. loogg<Daakt, en do inhoud aan hot eoorota.,ia.at opgestuurd, 
mat·vcrmolding van hot totale bodrag dat ia binnongckomc.n. Van dit beo-

- drag mogen do afdolingon motoon dus 2<J'lo voor hot oigcn fonds afhoudon.
Do, afdol1ngon die hot oorat hot gold hobbon af'gozondon, komen in aan,-
morldng voor do bookon.

l• De: gowoatolijlcc besturen hcbbon do oontrolo over· dczo actie. Zij ho bbon 
con grote taaie .bij hot helpen on oont.rolc�on van do afdo_lingcn. 

8. Bt.uur ons bericht welke voorbereidingen zijn getroffen om de actie tot
,en .groot euocea: te makeno

H.t, · grote enthousiaane van het vorige jaar is een ·.;.aarborg, dat ook thans 
deze aotie een groot auooee zal worden� I!l!r!le:-s, 1n de achter ons liggende 
t_i'jd is cte liefde voor onzá krant weer ·10:-atorkt. Wo zion woer beter dan 
eon jaar golodon, wolk oon belangrijke. taak ona blad hooft to vorvullon, 
an wolko groto mogolij'khodon er zijno 
Vricmdinnon, aan do slag dus. Wo wachten mot_ spanning op do roeul.tatan. 



UITTREI<SEL 

Uit OD 535 Naam: NVB-openbare vergaderingen 

.Voor OD 1620 Naam: NVB-financien 

Ag. nr: 101549 Afz. ID Utrecht Datum: 19-i-51

Aard van het stuk: Verslag ledenverg .NVB afd.Utrecht gehouden op 15-1-51. 

• 

Op bvgn.vergadering besprak STOFKOOPER de 11zakjesactie" ter dekking 
van het tekort van de krant.Er waren 100 zakjes uitgereikt en op de ver
gadering waren er 23 ingeleverd,inhoudende f 23,26.STOFKOOPER vond dit 
een mooi resultaat • 

Uitgetr. door: . RM Op aanwijzing van: BIIId. 

Datum: 22-2-51.



N o ti ti e  

Aan: 

V n: 
Nooi 

K.B..
H.B.

B 96686 

IIId/h 3 

n.a.v. rapp9r t van KB·aan HB 96686 Co 95172

n.o.t�. he <J· . .... ..
Rappel : ...... g ........ :: ... ,..f. ............ ..
An{woord :_ ............... : .................... __ .., 

Mede n�a.v. het mij door U·toegezonden financiëel 
overzioht van·de N.V.B.-a:fdeling Amsta-rd (no.2084/ 
II, dd. 17.10.1950) 9 verzoek· ik U mij in te lichten 
welk :pereentage van de contributies en donaties door 
d& N.V.B.-afdelingen aan het hoofdbestuur moet worden 

fgesta.an" 

Volgens de atatuten is dit 50�; "Organisatie
:Nieuws" v n het Gewest Amsterdam van Ootober 1950 
noemt een percentage van 30%. 

Tevens verneem ik gaarne of er in deze organi-
satie sprake is van gewestelijke bestuurscolleges. 
Tot op he.den bleek slechts het beatäan van gewestelijke 
con taotcommissies •. Deze contactcommissies zouden slechts 
een adviserende taak hebben. 

III. B ... .B. 

29 �ovember 1950

j• ff{ t\/'t r
V 

",/ • ·, 
-

'I 
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RAPPORT VIAN KB 6 November 1 

��-
No. 211'7/IT 

--_{ /. ---, ___.,.i ff -1! 

� --:r-_· --1 
''� NOV. gso.

ACD/ .//tf'6' 
Betr. : FINAN"OIEEL VERSLAG VAN" DE N. V. B. OTh""'R 194 9 • · 

s/
u, 

Naar aanleiding van Uw notitie No." 9Wl'72 dd� 28-10-' 50, 

moet ik U berichten, dat het in rapport No. 2084 dd. 17-10-'50 

opgenomen financiële verslag van de N.v.B. over 1949, overgenomen 

is van een officieel gestencilde opgave. 

Uit niets is gebleken, dat deze opgave alleen.de 

afdeling Amsterdam betrof . 

Verzonden aan:�' HB en B III. 
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Copie ter kennisneming aan HBv;D, niet bestemd 

1950. 

f ,arv 
_/ . . . 

,,,,..- . . 
... 

Betr.: N.V.B.

informant werd het 

fin�ncieel·verslag van de N;V.B. over 1949 

Inkomsten 

1. Oontriputie t 8.375,12 
'1 Inscnr,gelden diploma t s "  262,'75 ,_,. 

.., Bijeenkom.sten tt r.50",11v• 

4. Congres 1�4.8 -
,-

5. R.Kr • .Krth.Gr.krtn.B�och." "44,80
6. Ort,e.nisf' tie-Nieuws " -

,-·.
?. Landdag.5-9-'48 1i ?,75 
?a. LanG.dag 26-El-' 49 1.228,78 
s. Porti -.t-

9.· Crediteuren. ' 
10. Bur.eau_onkosten 340,-
lJ:. Stanksters tf .2.051,45 

· 12. Vredescongres e�z. 935,96 
13. üohfer ntie �949 313,22 
14. ociaal werk 1.230,81 
15 • Diversen ,. . 13

3
80 

f 16.411,55 

Kassaldo per 31 
'· 

.. 

'Verzonden uan: IlBVD, UB, B III en 

f 5.''7?7 ,23 
216,4.0 

" 3.141,67 
" 

-,-
fl 83,f}2 
lf 118, ?6 
,1 8,65 
tt 1.321,-

'121"52 
,, 1.256,-
tl 2"103,18. 
". 1.980,25 
,t 376,18 
lt 334,50 
ff 1.806�87 
,, -303:95

17.449,38 
" 16.411

1
55 

145,25 
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216,40 

3.141,57 
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N o t i t i ·e 

No.: 

. . , . 

• 

K.B .•. t-

J.B.

B� f<r'))., 
IIId/h 3 

,· 

Onder verwijzing naar Uw bericht.no. 2884� dd. 
17.10.1950, ·bevattende het financieel verslag van de 
1î.V..B. over 1949, deel ik U mede, dat dit overzicht 
naar mijn mening alleen betrekking heeft op de àfde-
ling·Älllsterdam van genoemde organisatie. 

-
. . '

Bij oontrO}e is geblek�n dát de totaaltelling 
· ·,·. der uij;gaven foutief is ( zie bijlage). Gaarne zal

·ik van U vernemen, hoe hot mogelijk is dat de balans
· een batig saldo vertoont terwijl er in werkelijkheid
een kastekort van f.537.83 ig.

III. H.B. 
28 October 1950 
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RAJ?l?ORT VMT KB 

Voor w('° tJ-J "7 
No. 2084/II 

1'7 October 
�
-·· __ t_[f./. -,. 

� 

195 i 

·2 0 OCt 195(). , f ·

ACO/ !''ë 1 
Betr.: FINANCIEEL VERSLAG VAN DEN. V.B."',OVER 1949. 

Van een betrouwbaar informant werd het volgende 

financieel verslag van de N.V.B. over 1949 ontvangen: 

Inkomsten Uitgaven 
H ;-

1. Contributie f 8.3'75,12 f 3.'7'7'7,23 
2. Inschr.gelden diploma's " 262, '75 ,, 216,40 
3 • Bijeenkomsten " 1. 309, 11 Il 3.141,6'7 
4. Congres 1948 ' ' 
5. R.Kr.Krth.Gr.krtn.Broch." 44,80 Il 83,22 
6. Organisatie-Nieuws Il " 118,'76 ' 
'7. Landdag 5-9-'48 tl '7' '75 " 8,65 
7,a. Landdag 26-6-'49 11 1. 228, '78 " 1.321,-
8. Porti " -,- " 121,52 
9. Crediteuren " " 1.256,-' 
10. Bureau onkosten tl 340,- " 2.103,18 
11. Staaksters " 2.051,45 " 1.980,25 
12. Vredescongres enz. tt 933,96 ,, 3'76, 18 
13. Conferentie 1949 " 313,22 11 334,50 
14. Sociaal.werk Il 1.230,81 " 1.806 ,8'7 
15. Diversen " 313.80 " 303,95 

f 16.411,55 f 1'7.449,38 
Il 16.411.55 

Kassaldo per 31 Dec.'49 f 143,25 

Verzonden aan: HBVD, 



Verbindingsnr. 57. 
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; 2 9 All,. \950 ·

In het �QJ /a1'l �and 
Juli j .1. werdën1.n deze gemeente 
door kinderen tussen de leeftijd van
8 tot en met 14 jaar, zogenaamde 
"prikkaarten" huis aan huis aange
boden. Aan de achterzijde van deze 
kaarten waren vakken aangebracht, 
waarin een bepaald getal stond ver
meld. Degene, die een bepaald getal 
prikte, betaalde het bedrag in cent
dat dit getal aangaf. Werd dus het 
getal 10 geprikt, dan diende f.0.10 
aan het betrokken kind te worden be
taald. 

Deze geldinzameling ging uit 
van de Ned.-Vrouwenbeweging, afd. 1 

Winschoten en diende om kinderen 
tussen de leeftijd van 8 en 14 jaar
uit te zenden naar een kinderkamp 
te Uchgelen. Elk kind zorgde dus 
zelf, dat het vereiste bedrag werd
ontvangen. 1 

Nadat dezerzijds het aanbiedep
van de "prikkaarten" was verbodeµ 
en was geadviseerd een vergunning 
tot net houden van een collecte aan 
te vragen, werd op 3 Augustus j.l: 
door het College van Burgemeester en
Wethouders dezer gemeente afwijzend 
op het verzoek beschikt, daar aan 
kinderen beneden de leeftijd van 15 
jaar geen vergunning tot het houden
van een collecte werd verleend. 

Genoemde "prikkaarten" waren 
kennelijk door het Hoofdbestuur van 
de N.V.B. verstrekt, daar op de spe
ciaal daarvoor gedrukte kaarten niet
de naam van de betrokken afdeling 
stond vermeld. 

Winschoten, 24-8-1950. 
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Foto copie uit het .Congreeblad van de NVB
van April 1950! 

werking met .andere vredelievende organisaties, waardoor het gezamenlijk op-
treden veel krachtiger wordL , 
Op ons Congres zal gediscussieerd worden over de wijze, waarop wij ons werk 
kunnen verbeteren, het contact met, de leden en vrouwen In de buurten kunnen 
versterken, meer andere vrouwen In onze acties kunnen betrekken, onze acties 
voor de vrede meer daadwerklijk k\mnen voeren, de samenwerking met andere 
organisaties kunnen verbeteren, ons ledenaantal en onze krantenoplaag kunnen 
opvoeren. 

Financieel overzicht 

Per 1 Maart 1948. 
Kas ... ... .. . 

Incassobank N.V. 
Girorekening 

Ontvangllten voor 
Contributie . . . . . . . . . . . . . . . �-.. ,_.. . . . . .. 
Vrede en Opbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Diverse bijdragen i.a., Lldm.Boeicjes, Congres 

Boedapes.t, Conferentie, enz. 
Bijzondere ontvangsten 
Transito ... ... ... . .. 

UITQAVEN 
Alg': Reiskosten . . . . . . . .. 
Kosten Secretariaat . . . . .. 
Kosten Fin. Veran twoordlng 
Kosten vergaderingen 
1j:xploltatie Vrede en Opbouw .. . 
Drukkosten andere uitgaven .. . 
Diverse uitgaven betr. Landdag, Congres Boe-

dapest, Conferentie e.a. 
Alg. kosten ... 
Bijzondere uitgaven 
Transito 

Beschikbare gelden op 1 Maart 1949 

f 562.74 
61.32 

" 1.869.52 

f 10.046 .. 39 
" 9.864.82 

" 8.119.63 
" 1.263.47 
" 5.858.82 

177.71 
f 5.489.49 

2.533.07 
" 1.086.24 
" 7.459.51 

2.806.29 

" 9.739.46 
429.38 
697.52 

" 6.345.27 

Maart 1950 

f 2.853.40 � 

-

f 85.158.18 

f 88.006.58 

f 86.718.89 

f 1.292.64 

Financieel overzicht van t Maart tQ49 - t Maart 1950 

ONTVANGSTEN VOOR 
Contributie . . . . . . . .. 
Vrede en Opbouw ... 
Diverse bijdragen l.z. lldm.Boekjes 

chlne, Klnderkamp, enz. 
Bijzondere ontvangsten 
Speldjes 
Transito 

Schrijfma-

f 10.958.06 
"18.948.78 

"17.060.67 
858.27 

" 819.
� 18.006.20 

f 55.6411.98 
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Per 1 Maart 1949 
Kas 
Incassobank N.V. 
Girorekening 

UITGAVEN 

Kosten Secretariaat 
Kosten Financiële verantwoording 
Kosten vergademigen .... 
Algemene reiskosten ... 
Exploitatie Vrede en Opbouw ... 
Drukkosten brochures, enz. . .. 
Diverse uitgaven i.z. Kinderkamp, enz. 
Algemene kosten 
Bijzondere uitgaven ... 
Transito (Contributie F.D.I.F.) 

Beschikbare gelden op 1 Maart 1950 •.. 

FINANCIEN 

f 234.95 
220.83 
836.86 

/ 8.739.74 
1.978.33 
2.599.45 

" 54.10 
"12.533.39 
" 1.586.78 
,, 13.164.83 

520.40 
" 874.48 
,, 12.893.49 

f 1.292.64 · 

f 56.938.57 

f M.944.99 

f 1.993.58 

Op 1 Maart 1950 was 
Ma.a.ndbladen 
Contributiezegels 

van de afdelingen te vorderen wegens verzonden 
f 4.851.43 

Brochures, Lidmaatschap boekjes, Speldjes enz. •.• 

Hiervan moet afgetrokken de bedragen, die ont
vangen zijn. maar niet gespecificeerd 

Op 1 Maart was nog verschuldigd. 
Exploitatie Maandblad· 
Drukkosten 
Foto 
Omzetbelasting ... 

Secretariaat 

Drukkosten . ..  
Kantoorbehoeften 
Administratiekosten 
Bijdragen en abonnementen 
Reparaties e.d. . .. 

Flnancli!le verantwoording 
Loonbel. en Vereveningsh. 4e kwartaal 1949 
Loonbel. en· Verevenlngsh . .Januari en Febr. '50 

Acties en Vergaderingen 
Reiskosten 
Reiskosten Azlat. Conf. . .. 

Nog af te dragen gelden ... 
Lidm. F.D.IF. 

10 

" 4.341.64 
" 3.777.34 

f 12.470.41 

f 358.27 

f 12.112.14 

f 3.759.29 
4.-

108.71 
f 3.872.-

f 139.35 
322.25 
93.60 
55.91 
43.10 

f 6114.21 

105.50 
48.51 

f lM.01 

I 18.65 
.. 1.522.,-, 

f 1.M0.65 
f 384.70 

152.-
f '536.70. 

TOTAAL f 6.757.57 
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De beschikbare Middelen per l Maart 1950 bestonden uit: 
Kas f 1162.74 
Tegoed Incassobank .. . 61.32 
Tegoed Postcheque en Girodienst .. . ,. 1.369.52 

Hieruit blijkt dus: 
Liquide middelen 
Vorderingen op de afdelingen 

Schulden 

Overschot 

TOTAAL / 1.993.58 

/ 1.993.58 
"12.112.14 

/ 14.105.72 
" 6.757.57 

/ 7.348.15 

Vt>0rstellen van het Hoofdbestuur 

CONTACTDAGEN 

In de verschillende gewesten wordt elke maand een contactdag gehouden. 
Elke afdeling Is verplicht een of meer vertegenwoordigsters te sturen naar de 
contactdag van het gewest, waaronder de afdeling valt. 
De contactdag wordt gedeeltelijk gebruikt voor het geven van scholing aan 
de hand van door het hoofdbestuur te verstrekken materiaal over de problemen, 

· di� in de organisatie aan de orde worden gesteld. 
Het andere deel van de contactdag wordt gebruikt voor het . bespreken van 
acties, campagnes e.d. en de organisatorische problemen. Het doel van deze 
contactdagen Is een nauwer contact tussen de afdelingen van een bepaald 
gewest te leggen en het geven van voorlichting aan het kader ter versterking 
daarvan. Het kader Is verplicht, dit door te geven aan de leden van de N.V .B. 

GEWESTELIJKE BESTUREN. 

Ter versterking van het leiding geven aan de afdelingen en het onderling contact 
tussen de afdelingen van een gewest, wordt het nieuwe hoofdbestuur opgedragen 
maatregelen te treffen, de gewesten om te vormen tot organisatorische eenheden 
in de opbouw van de organisatie. 
Op gewestelijke conferenties hiervoor besturen t'e kiezen en de daarvoor nood
zakelijke wijzigingen in het huishoudelijk reglement aan te brengen. 
Deze aan de eerstvolgende werkconferentie ter voorlopige goedkeuring' voor te 
leggen In afwachting van de definitieve goedkeuring door een volgend congres. 

TOELICHTING: 

De ervaringen hebben ons geleerd, dat voor het krachtig leiding geven aan, het 
ondersteunen en het helpen en het controleren van het werk van de afdelingen. 
het niet voldoende Is te kunnen steunen op een hoofdbestuurslid alleen en dat 
daarvoor het vormen van gewestelijke besturen noodzakelijk Is. 

SCHOLINGSMATERIAAL EN BULLETINS. 

Het Hoofdbestuur heeft tot taak regelmatig scholingsmateriaal uit te geven over 
de verschillende vraagstukken, die in de organisatie aan de orde worden gesteld. 
Het scholingsmateriaal is bestemd voor het leidinggevende kader. 
Het hoofdbestuur heeft verder tot taak regelmatig bulletins uit te geven 
ter voorlichting aan de actieve leden over de principiële en organisatorische 
vraagstukken. Dit ter onderste_uning bij colportage, huisbezoek, e.d. 

OPVOERING VAN LEDENTAL EN OPLAAG VRJ!;DE EN OPBOUW. 

Het ledental Is niet in overeenstemming met de mogelijkheden van onze 
organisatie. Het ledental blijft· oo� achter bij de verhoging van de oplage van 
Vrede en Opbouw, welke het laatste jaar bijna verdubbeld Is. 

.. 
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1 12 APR. 1950 j -· - 1 

R A P P 0 R T . Á' ... u/ <2 3 y ;y j
Onderstaáà. gelieve U aan te treffen het kasoverzicht 

de afdeling Groningen van de Nederlandse Vrouwen Beweging 
over het jaar 1949. 

Sàldo 1948 - - - - - - - - - - - - - - - - F.
Contributie (Hierin begrepen een deel 1948) F.
Kranten ( 11 11 11 11 11 ) 

F.
Lotenverkoop - - - - - - - - - - - - - - - F.
Opbrengst volksdansjes - - - - - - - - - - F.
Jaarfeest (netto opbrengst) - - - - - - - F.
St. Nicolaas kinderfeest (Netto opbrengst} - - F. 
Opbrengst liedjes en dergelijke - - - - - -F. 
Verkoop Vredeskranten (Netto opbrengst) - - - -F.
Vredeskaarten - - - - - - - - - - - - - - -F.
Toneelavond - - - - - - - - - - - - - - - -F.
Diversen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.
Bank saldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.

285.82 
1634. 75 

516.50 
38.45 
15.30 

227 .09 
79.54 
42.85 

2.07 
38.30 

7.61 
3.- -

70.-

Samen F. 2961.28.

Lidmaatschapskaarten 1949 - - - - - - - - - - .. F.
Contr. Afdracht Hoofdbestuur (Ged. 1948) ""4 �� F.
.Afdracht krant en aan H. B. - - - - - - - - - - F. 
Afdracht ontvangen loten Boedapest ........ :?.. - - - F.
Afdracht liedjes, Griekse kaarten en'dergel. F.
Zaalhuur voor vergaderingen, volksdansen enz. F.
Schrijfbehoeften - - - - - - - F.
Port enz. - - - - - - - - - - F.-
Reiskosten - - - - - - - - - - - - - - - F.
Drukwerken - - - - - - - - - - - - - - F.
Insignes - - - - - - - - - - - - - F.
Kosten afvaardiging Parijs - - - - F. 
Propagandakosten voor 8 Maart - - - - F. 
Kosten boottocht kinderen - - - - - - F • 
Vrouwen uitzending naar bui ten - - - - - - - F.
Tekort Filmvoorstelling - - - - - - - - - - - F.
Diverse onkosten - - - - - - - - - - - - - F.
Voorschot Mevr. Engels-van der Gaag - - - - - -F.
Kassaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.
Banksaldo - - - - - - - - - - - - - - - - - - F.

Samen 

6 April 1950. 

60. -
816.55 
476.-

25.-
41.90 

177. 64
50.72
74.57

168.05 
184. 98 

15.-
157.45 

58.86 
83.-
35.10 

140 .50 
43.52 
50.-

232.44 
70.-
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Hierbij wordt toegezonden het financieel over

zicht over het jaaD 1949 van de Nederlandse Vrouwen 

Beweging
..z. 

afdeling Rotterdam. 

Ontvangsten: 

Saldo per �-8-49 
Contributie 
st.Nic.feest 
Verlotingen 
Rente Spaarb. 
Vredes-Congres 
Landdag 
Diversen 

f.467,36
11 920.10
! 8,03
11 95,23
11 4,08 
11 211.76 
11 36.-
11 2.50 

f .17 45 .06 

Uitgaven: 

Afdracht contrib.B.B. 
Reisgeld 
Zaalhuur 
Voorschot krant 
Tractatie kinderen in 
Plaswijck 
Kamp te Nunspeet 
Kinderfilm 
Congreskosten 
Diversen 
St.Nic.feest (nad.saldo) 
Saldo op 31-12-49 

f. 717,97
11 75.50

135.55
41.31 

Il 

Il 

fl· 20.70 
11 108·,29 
" 15.40 
" 177.75 
11 242.22 
" 12.39 
11 '197,98 

f .1745.06 

Overzicht van het verloop der contributieontvangsten over het 
jaar 1949. 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
October 
November 
December 

.Aan B.V.D. 

f. 65.20
121.40

50.-
45 .80 
65.60 

148.20 
89.20 
91.-
84.60 
73.60 
53.50 
32.-

f.920.10

In de eerste maanden van 1949 was er 
nog een achterstand aan contributie 
in te balen.Aangenomen kan worden dat 
dit in Juni was gebeurd. Eet aantal 
leden bedroeg in Januari 1949 onge
veer 250. Na de rede van Rie Lips na 
haar reis naar Moscou, waarin ZlJ be
toogde, dat het tijd was om politiek 
kleur te bekennen, is het ledental 
erg teruggelopen; het moet thans op 
niet meer dan 130 worden geschat. 
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