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in een der grote steden In het Besten van ons
De door het hoofdbestuur verwachte stijging van de
telt In het district l B tot op heden beslist nïöt doorga-
gaan voor zover dei stad Groningen "betreft, Eai*4*r zou
het tegendeel gesproken kunnen v/orden. lV

? ; . v . B . ' ' ' . .
Ook in ds geledere» van de K. V. D. af d. Groningen: hadden
in de afgelopen maand .enige, zeer onverwachte
s en, plaats. Er werd n.l. op een ledenvergadoriög, * waaraan,'
slechts in een beperkte kring bekendheid' »aa gegeven,,
leen d' gemaakt dat het gehele bestuur op last van het
bestuur was afgazet en dat er door hat hoo.fdteatuuj* eao, i^
nieuw bestuur was aangewezen . Het voorstel, in atsraz&;i)pLg3 'ffi
gebracht, werd "natuurlijk" aangenomen--. Door een afgev««ilp|ti<
de van het hoofdbestuur, Mevr. A. G-BLOK- tf AL VI üS, uit Attvtftft
dam werd medegedeeld, cl at de afdeling droningen e*?n der. iÉ,."fl
slechtste afdelingen v^n hst gehele *±zixtacï laBd was en ";
dat daarom het hoofdbestuur tot deze straffe raafttregel h.a4
besloten. Zi.1 hoopte nu, dat de af 3. In de toekomst Uia e r
activiteit sou ontplooien. In dit verband is de ètfd. Stad. ,
van de 1J«V.H. thnns gesplitst In 5 afdelingen (zalfde alë1:'
de c. p, n» }. Aan het hoofd van elke afdeling»» staat een, ' ,
apart bestuur tarwïjl er verdar nog het z.g.n» diatrictis^i •
bestuur is,'hetwe;m deze 5 stad e af delingen en de af 4ielltigeïi
in de provincie overlcoapelt . In deze vereniging Is de
Btu\vkraOht Mevr, Kf.Q-^LS^ VAii DER GA AG.

A. N* J. V.

'iet A.N.J.V, lijdt., vo ?r sovsr de str»d C-ronin;s«*n betreft,
ejp zeer Je«43««**ï*^>««taau. Zo fcs voor de^ Jeugdtefrenigffc
een schoolgattèxiw 'ftjÉ/r d e. gemeente geheel verbouwd en in
orde gemaakt, waar laan deze v ar schillend e jeugdverenigi;
al naar financiële draagkracht en ledental, een of
lokalen ter beschikking worden ^asteld. Cok het A.K
beschikte hier ever een lokaal wiar bijeenkomsten,
voordrachten en crpelon kunnen worden gehouden. Het
het A » N . J , V . echter de laatste maanden ni^t .meer mo_
van dit lokaal gebrtH--; ta ffi.<ïken, d nar hun ds toegang,.
conclersa werd geweigerd in verband met huurschuld. Het
bleek n,l, dat zij reeds geruimen tijd in gebreke v
bleven -de huur voojrrdit lokaal, die maar z e er laag
is, te betalen. Men : 'hiaft nu, na ongeveer drie tBaan'foö
stilstsjnd, eer; gedeelte der achtera'tallise huur
terv;ljl -"e andere eiren een e in dit gebouw gevestigde
ve r eni glnsQn"bèr.lo t en hebben eveneens ean gedeelte d'^..^,^.
schuld van het A.!•;.£.V. voor jiun r <ffi ^n ilsg; 't e neg en. Hi'lÉ^ \.
doofwas het hun de: af E olop ëri"oaand w eer v ergun d^ * " "' ':'
dit lokaal te maken* Tot dusverre beperken deEë
sten zich nog r.:nar tot een maal.per week, Waarbij als
slechts 5 a 6 Jeugdige personen aanwealg 215». Van enig op»-
timisma is in die krinren dan ook nog njjfcéts ts "
Enkele prominente figuren uit h,et A.!}.,|V/« werden
r. V. C. ; N » V . B . ingeschakeld bij d-o verspreiding hul &
huis van pamfletten^ " ' . v • . '••"W^,

2. V. C.

Ook in de -ÏÏ..7.C. afÖ. Crronin^en roraöal^e h^t de a
maand geducht. Kie'arTjan Is de ocrzaak. gelegeQ in het .
d at 'men plotseling, waarschijnlijk in een z.g.n. zui
roes en op Instigatie van het hoofdbestuur van/ de c. ji.
besloten had, alle personen' die wen niet ajLs vo'3t"Waar^Ü
den van de c. p. n. beoQb.ouvtöe, uit het bestuux» te t

' ; ' "• ' "
r&i ^ i" _....! .w. •--• .JUt. ,
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Verbinding i 19 Datunn 4-1-50
0/2 AB, 16*50 ÖISWF
Onderwerp; Vergadering van da afd. ütreoht der ü.P.S.J.

op 21-12*49 taa huize T«B IHJOTBE CHBISft
Kwartelatrast 23 bis ta ütreoht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering berloht: ide«

Aanwezig waren:
HBHOBIK JTOHAÏ VX£XiBK MABÏA VA» BSBK, g«b. te ïïtrtoht 27-7-50,
learliag HBS/A te utrecht, dien» broer, genan»d
JOHAN HKNDRIK W 1 115 M CHRISTIAASf TAS BEEK, ««b. 4-6-33 » en
leerling Stadelijk Gymnaaiu» te ütreoht,
ALFRSD LKO HA&1L (Zsist) en

SMÜ133BES (Amstardam).
Hagel vertelde, dat BIS ÜOUKGÜGNE (V), leerlinge van de HBS/ A,
lid is van da jeugdvereniging van "Ba Dageraad", dia 10 ladaa
telt en vaar gaan aotivitait van uitgaat. («i« ook rapper t
A/15 no 660' 49 dd 24-10-49* onderwetpi Jeugdgïoap Öa Dager «ad),
Toe a Smulders dit hoorde, stalde hij Nagel voor, dat da «a lid
zou worden vaa de Jeugdvereniging van RDe Dageraad0 aa dat hij
dan» al a daze vereniging ov«r da ie o p «log, da ledea over aoeat
hevelen naai da O.P.S.J,
Tervolfjana besprak Smulders de I i aam c ie' n vaa da af d. Utrecht.
ïïtzeoht beaoütilct par 1-1-50 ovar een batig aaldo yan / 0,46
(se a «a veertig aeat).
H.J.w.M. van Baaic vooxaoajad wordt op 1-1-50 penningmeeate*
voor de scholierenj hij onderhoudt danooic varder ha t finan-

contact aat Auiaterdaa.
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Verbinding: W Datum: 18-1-50
A/2 no 73'50 OPSJ
Onderwerp: Circulaire betr. financiën der OPSJ

(afschrift)

FINANCIEN

Per 1 Januari worden in alle OPSJ gelederen de financiën gereor-
ganiseerd. Om het de penningmeesters zo gemakkelijk-mogelijk: te
mafcen volgen hieronder een aantal schriftelijke richtlijnen die
voor hen van het allergrootste belang'zijn. Penningmeesters, zorg
er dus voor, dat jullie deze richtlijnen grondig bestuderen, zorg
er tevens voor, dat de richtlijnen met het gejele bestuur worden
doorgenomen, opdat in ieder geval ieder bestuurslid behoorlijk op
de hoogte moet zijn van de financiële situatie' in zi jn afdeling.
Door je aan onderstaande richtlijnen te houden zal onze organi-
satie in staat zijn om de taken waarvoor zij in de naaste toekomst
staat, met succ-,s te vervullen.
3ÏOHTLIJNEN VOOB DS PENNING-MEESTER

De afdelingen ontvangen per 1 Jan. 1950 een rekening, waarop ver-
meld staat het bedrag van de oude schuld, dat met de instructeur
is opgemaakt. Voortaan ontvangen de afd. voor alle materiaal
(b.v. boeken, IllS-brochures, apaarzefeels) een factuur bij dit
materiaal ingesloten. Ook de contributie die over de volgende
maand verschuldigd is, zal gefactureerd worden.
AttentieJ Veranderingen in het ledenaantal moeten voor de 23e van
iedere maand bij de secretaiis van de Dagelijkse leiding binnen
zijn. De afd,penningmeester moet dus voor deze datum met zijn
secretaris nazien o f ' e r veranderingen zijn, daar de afd. anders
belast wordt voor het oude ledenaantal. De penningmeest r moet de
ontvangen factuur controleren en indien er iets niet klopt (b.v.
te weinig materiaal in het pak, niet opgenomen veranderingen in
het ledenaantal enz.) dit direct melden aan de Landelijke Penning-
meesters Met bezwaren achteraf kan geen rekening meer worden ge-
houden! De factuur wordt na controle opgeborgen in een map of
doos, die je uitsluitend hiervoor gebruikt.
De afd.penningmeester ontvangt een doorschrijfkasboek plus 2
kwitantieblocs in duplo. De oude fcolommenkasboeken worden hier-
tegen ingeruild. De kwitanties zijn in duplo, degene die geld
afdraagt aan de penningmeester ontvangt de originele kwitantie,
terwijl de penningmeester zelf de doorslag houdt.

BSLANGEIJK

Voor ieder bedrag dat ontvangen wordt, hoe klein ook, moet een
kwitantie uitgeschreven worden.
Laat je dus niet verleiden om tijdens drukte geld in ontvangst
te nemen zonder kwitantie af te geven.

NOGMAALS BELANGRIJK II

. 2org er zelf voor dat je voor ieder bedrag, hoe klein ook, dat je
uitbetaalt een kwitantie of kasstuk ontvangt.
Zorg er altijd voor een kwitantiebloc bij je te hebben.

KASBOEK
Hierin komen uitsluitend de ontvangsten en de uitgaven. Aan de
hand van je duplicaatkwitanties kan je de inkomsten boeken, aan
de hand van de ontvangen kwitanties of kasstukken kan je de uit-
gaven inboeken. Zie bijv. op de eerste bladz. van het nieuwe
doorschrijfkasboek. Het kasboek moet dagelijks worden bijgehouden
Eens per maand wordt het kasboek afgesloten. Het origineel wordt
eruit gescheurd en tegelijk met ae betaling opgestuurd aan de
Landelijk penningmeester

z.o.z.



Aan de doorslag van de fcasstaat worden alle kwitanties en kas-
st ukken die hierop geboekt staan bevestigd en dit in een -map
opgeborgen. Met het saldo kasgeld wordt de nieuwe maandr e kening
geopend.
CONTROLE OP FACTUREN

CONTRIBUTIE.. De afd. worden; belast, voor 90$ van de af te reke-
n e n contributie . . • • • ' •
bijv, aaptal • leden 80 ,.; f ©et aur luidt.: 90/1 00x80x/0f 1 5 =/1 0, 80
KRKNT.. De afd. • wordt" .belast .v©or" 80^ vah het bestelde aantal
••kranten:, • ' • , : - . . . . . . ' • . " ' . • • ; •
bijvi- besteld 1€0. kranten^ factuur, luidt :so/100x100x/o, 12=/9, 60
Voor het materiaal van hét verkoopbureau 'krijgen de afd. de vol
gende provisies: ..... . •• . ..- '..'. . - '
Zangbundel .
speldjes WFDY

..... I. U.B . - ....... ----------- :
World Student Newö
Weltjugend' ' '
Brochures: •
fhis is the I U S;

'/;1;25 'provisie'/ o, 10
o, 80 o, 10
Dy4ü- ..... ....... • . ' • • . ..... • :\~ :o , 05

; or40 ', •"."... o, 05
©,25 •' " •.. " ." " o, 05

" " * ' •
)."

'
.

Studente aga'inst Spaiaisë faseièm ') allen, /o, 40,. prov. /C
Wither education 'ih'tMe -USA' ^ . - J j • ; • ,

-Belangrijk!! ta;n -boeken .!b±3 de OPSJ besteld (via- land.
•verkoop bureëü) /krijgen .de:.afd:,-. 5^ '.provisie ,, " ;

' .: '; ' ' / Dagelijksjè leideing/Financiën

.."G:B .21 'B'B:
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Verbinding: 19 Datum! 6-12-49
C/2 n© 1246*49 OPSJ
Onderwerpi Bestuursvergadering O.P,S.J., afd. Utrecht,

gehouden op 29-11-49 t«n hais* vanJ
ÜSBlïaiBÏ CH1ÏST, «tb. 17-7-13, wonend*
Kwartelstraat 23 bia te Utrecht.

Berichtgever betrouwbaar
Waardering bericht: ld**

Aanvang ten 20 aar, eind* ten 22 uur.
Aaaw** i'g !wajp»n 2
PBTBH SMÜLUBHS (Aast*rdam), in siJa functie van instruoteur
der afd. ütreoht,
AÏ^BSB £80 ftMttl (2*ist), **b. 3Ö~8~27, *n lat«r
33X8. COBKSLI3 DE JAGBfi, ge b. 29-4-21.

Smuldera begon «*t het plan te oatvouwen aoals dit op d*
Tergadering van d* Organisatieraad van 26-11-49 voor utrecht
was uitgestippeld.

Hat plan kont hierop neer, dat Smulders op 29*11-49 contaot
zou opnemen met X&KVlftltff AKTONIUS VAN HIJCK, ge b. 13-8-20, om
met hè» en enkele leden van d* utrecht«e studentenvereniging
"Proffletheua", zoals JOHAMJBS JACOBÜ8 VAN LOBF, g«b. 8-7-24,
en tFA» HEKMAHUS BAAT, geb. 50-11-26, d* mogel:i jJcheid te be-
spre leen een weekend t* beleggen ia Amsterdam. Aan dit weekend
zoudan dan o.a. deelnemeni Cornelis 4* Jager, Alfred Leo Nagel,
L.A. van Dijok, J.^. van Loef, J.H. Bae; en,een aekere HOJEBT
VAN AüEBOKaBïJ. Op dit weekend a ui Ie n dan nadere pogingen on-
d^rnoaen worden oa onder de studenten t« ütreoht t* kooea tot
het opriohten van "iets progreaaiefs", (eie ook rapport Verb.
19 0/14 ao 1243'49 IÜS dd 5-12-49).

Hierna werd Nagel aan de tand gevoeld betreffende het »oho-
li«renwerk van de OPSJ t* Utrecht. Hagel vertelde dat bij ia
2eist drie nieuwe leden voor de OPSJ had gewonnen, maar dit
waren niet scholieren zoal» «en tot nu toe gewend was, n.l.
een leerling verpleegster, een leerlinge van de huishoudschool
(zuster van eerstg«noe»de) en «en joExg*n van d* aubaehtsachool;
namen werden niet genoemd. Smulders meende, dat, aangeaisn tv
na dus Vier leden ia Zeist waren, hiervoor eens een geeellig
avondje noest worden georganiseerd en wel door het *ua;}* van
Nagel, die eveneens lid ie van de OPS*T. Op dit avondje aal
dan wol iemand uit Amsterdam icomen om over het Jeugdfestival
in Boedapest te spreken. Verder was het verslag over d* scho-
lieren in Utrecht, die lid zijn van de OPSJ geheel in miaeur,
daar deze praotisch nooit een vergadering bijwonen en ook geen
activiteit ontplooi*».

Verder vroeg Smulders op welke scholen in Ütreoht men na
eene iets kon beginnen. Ha t u ar lij k: werd direct door Nagel ge-
noemd de HBS/A aan de v. Asch v. Wijokakade. Hierbij werden
d* namen genoemd van Kift (zoon van de adjunet secretaris van
do Kamer van Koophandel te Utrecht, W. Kelt, wonende Dr. fh.
's Jacoblaan 40 t* Maartensdijk), JOB IEBBB» «*3. BOïïSöOÖHB,
TAH BASTEÏT en HBSflRIK JÖHAH WILEEM MAEU VAN lSBK,g*b.27-7-50.

-Smuldere-



-2-

Smulde r B vroeg of met desse mensen - behalve Van Beek» die
reeds lid la van de OPSJ - al eens over de üPSJ was gespro-
ken; jfagel beantwoordde dit ontkennend. Alle vier scholieren
bovengenoemd, waren enthousiast ever het congres "Onderwija-
V*ede% gehouden t« Amsterdam op 12 «a 13 Nav. 1.1., ten
minste volgens Hagel. Smulders informeerde waarom deze lieden
er dan niet geweest waren. Het bleek; dat dit de schold waa
van v. Beek, die door ziekte de zaak had verwaarloosd.
Smulders meende dat voor deze leerlingen van de HBS ook wel
eena een gezellig avondje gehouden kon worden, eveneens met
een apreker uit Amsterdam over "Boedapest11.
Vervolgens kwamen de finaneiè'n ter sprake.
Smulders deelde mede, dat ei binnenkort een mogelijkheid

komt voor de afdelingen van de OPSJ om meer geld in kaa te
krijgen, n.l* door het kort geleden te Amsterdam opgericht*
Landelijk Verkoop Bureau» afgekort L.V.B. Bit werkt al volgt:
De afdtlingspeasingmeester van de OPSJ gaat op pad om abonne-
menten af te sluiten op het 3-maandelijfcae blad van de I.Ü.S.,
genaamd "forld Student News" en verder tracht hij de reeda
eerder gerapporteerde brochures van de X.Ü.8. te verkopen
(zie rapport 0/14 - 1243*49 1173), alsmede abonnementen op
•Die Welt Jagend"* Verder kan deze penningmeester ook boek-
werken verkopen, afkomstig van "Fegasas11. Van het geheel
krijgt de afdeling dan 5jti provisie. Bestellingen stoeten wor-
den getioht aan AKïTIB HAR!f3B!ï? 1e Atjehstraat 41 ha, Amster-
dam (O). Betaald moet worden aaa HIK NOE2JHOLT te Ansterdem.

Te VB as- begint er één ap^arzegelaotle. De Sfd«lifcgen vaö de
OPSJ krijgen apaarsegela van 10 ot per stuk. Deze moeten aan
de leden worden verkocht voor dit bedrag. Wanneer de laden
het een en ander bij de penningmeester kopen, b.v. "World
Student News" voor desomma van 40 cent, dan kan dit bedrag
worden voldaan met deze apaaraegels» Be zegels worden dan
weer ingeleverd te Amsterdam. Voor één nummer van "World
Student News1* retourneert Amsterdam aan de afdeling 5 oenti
voor een boek bedraagt dit 5j6.
Verder kreeg Utrecht tot taak om tot Februari 1950 er 10

leden en 8 abonnees bij te winnen en 75 kranten "Studie en
Strijd", verdeeld over drie nummers» te verkopen.



ook de O.P.S.J. heeft haar domicilie .Spuistraat 262 te. Am»terüa
verloren wegens de ontruiming van het perceel d-oor het Aa<?.J>/ Voo
11 O!P!S:J. SÏe? het er geldelijk al even donker uit als voor h
bonö. .—̂ _-..: — .-

C
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^ ,nde r \ve rp : i lader-sr-holingssvond üPbJ, gehouden op 25-1C-49
in percee l Spuistraat 262 te Amsterdam,

Berichtgever betrouwbaar
Waard-erir . ; ' b e r i c h t : idem

ten 20.20 uur , einde ten ??,10 uur .
A a n w e z i g :

-T - «B3"HAH-MS3*ï - -
•f- ATÏ7TIÏÏ HAHL'iüEN, ech tgenote van G-er Harmeen
+- ÏCARL Ai:3SlS --VITH,
f" CATHIHH BÜLTJ3,
-f' ' JAC. HOEKSTRA
•*" 'A1TJK2 ROKLOPS
•f GOIÏ H3 J O.' l
-f- OLAARTJK LK OCliG • •
4- iHAHKY VISSER

NAGEL

Af we z i -7 roet ic.ennis^eving:

?LOOHTJ
.
^^r.-ïO /SKY (be iden z i e k ) .

Je v e r g a d e r i n g beyon met de beraadslaging waar men de
volgende inaal bij e lkaar zou rcomen, daar het ANJV en dus
oo.c de OPLIJ ei e vullende week het perceel Spuistraat 262
m o e t e n ve,ilate_a w e g j n s huurschuld. Besloten w e r d , de vol-
^ende keer b i j e e n te komen op de kamer ven Glaart^e de Jong,
'Y<a£e naar straat 2?-III.

Hierna 7,ou KoeKs t ra het een en ander vertellen over het-
geen hij Belezen had in een boekje van "Stalin", getiteld
"I'et Nationale Vraagstuk:". Daar hij dit boefcje echter niet
gelezen had, - v j a t hij er ook niets van ta vertellen. Toen
üer Harmaen vroeg of iemand anders van de aanwezigen iets
voor~~de~ze" scholingsavonö naQ /jélé'2"ën,'"Tn.è~ëTTïct9T'"Èet'*'ant^
v;oord schuldig; kor tom, er was niets uitgevoerd. Hierdoor
werd G-er Harmsen dari-ook 2en°odaaak.t zelf het woord te voeren.
;iij behandelde het onderwerp : "fascisme". Behandeld weid
dan eerst het begrip: natie. Volyens "Stalin11 ie het begrip
"nafc i e" het vellende: "Kistorisoh ^e^roeide, duurzame een-
heid van grondgebied, taal, economie en psychische gesteld-
heid, 'd ie in de cul tuur tot uiting komt". Voorbeelden:
de U33B ia geen natie, want b.-staat uit ca 16 naties: Zwit-

eveneeno ^een natie (bondaataat ) ; België is oofc
( s t r i ja tussen Vlamingen en V/aien); India even-
beataet uit ca 500 naties. Volgens Hariasen is

ook ::een natie en werken enkele naties, waaruit
Indonesië is aarae nieste ld, zoals bijv. Soendanezen en Amoon-
nezen, nog met de Nederlanders samen.

serland is
=;een natie
eens niet,
Indonesië
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Volgnr ......... . ................... Ag.nr ......... .6.916.4. ................ Aard van het stuk ....... B9.S.$.0V.e.r&.,.PP&L.af dl.Utreollt ... ...

................................................................................. Afz .......................... I..D...IIt;r8.c.h.t .......................................... Datum ...................... 2.. 9. 49,

Bestuursvergadering van de O.P.S.«T. afd.Utrecht op 18.8.49,
ten huize van Leendert CHRIST, Kwartelstraat no.E3 bis te Utrecht.

( NAGEL, Alfred Leo, deelde mede, dat de bijdrage van de afd.
Utrecht voor het Vredescongres te Amsterdam is gesteld op F.100.-

C

Uitgetrokken door .G-. Afd./Sectie ACD-4b.. Datum 14...11.4.9.,

Op aanwijzing van

5074 - ' 48
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"Dat urn t Verbindingt 19
C/2 no 769 ?0 OS3J

i' l&stuu*fcYer.saderifig; der u.?.6.J,,
ïjttrecht;, op 8-7*49- t«n fauisa van; -

, K&fffil» 2B MÖl» (5*4-38} > Bando<mg0traat
-,25'bta a té tJjtjjéoht. . ' , %/

Fit<y***^^

.
Aanwezig":

KAH3L DS -JSiaL, ge b. 5-4-32,
ALPRED LEO ÏÏAGEL,
JOHAÏÏ NISUWVE3N, ^
PIETEB TRKBLAUP. "" *» -

van de
4ae;

voor
ngres te .

•
enningmeester

Hagel vroeg.om de
het zenden van Wh
Boedapest.
'Hierna rekende* ïfègel óp verzoek vai

ül;jn kranten en zi^n contti^iitie af.
Voorts bracht Hagel nog 40"''%*,, i n reker$4&g voor het

verzenden van aankondigingen VOOÏH een gezellige avond,
te houden op 12-7^4$?. . ï

Besproken wer| $*&t voor versnaperingen f r voor deze
avond nodig warèii-, vïtadat pen het hierover£eens was,
verstrekte de pas|Jningi|ieesJter ƒ 2 uit de OPSJ kas voor;
dit doel. 2 , ..«O r. • ''•'.'• ••* •• ••'•'- '' •

\a\j «£ 13*7̂19 -
" ,V|^fldeli3fc pen^ig.

ïilwrJwSASte hem +

daarop van harte sterkte toe.
33r werd nog even doorgepraat en Hagel melkte aöt «en

verlegen ^.aoii|e ,00,» dat ihft ifranl

meeeter . mértcte" toan op d'aiF^ni'j don ?dè èa'akT
houden opdat er nog niet meer geld zou

Jy.

Sr



VOOR pROQRessieve stuöeRenóe jeuqo
Amsterdam,!

'30JUNIJ949

r

UTH3CHT
Betreft :Financi*én.

3e:-.;te Vrienden,

Hieronder volgt de stand van zaken in jullie af 6 _
gebied op 15 Juni. Hierbij is niet inbegrepen de afrekening van
Jtudie en Strijd evenmin als de verrekening van donatie over de maand
•:ei.2o mogelijk volgen hierover binnen enige dagen nog gegevens.
Jullie ontvangen deze opgave in tweevoud. Be spreek hem op jullie eerst-
volgende bestuursvergadering en stuur km daarna het duplo voor ac-
cocrd getekend terug.

'Contributie Februari
Maart
April
Kei

-4

f. 1.95
" 1.95
" 1.95
" 1.95

f. 0.52

" 0.20

« 1.20

C

Don:vüie tegoed over April
r'eveel betaald Urg. programma's
] aca 12 abonnees gewonnen jf~

Verder is nog in jullie bezit het volgende materiaal:
20 Urgentieprogramma's
5 koperen W.F.D.Y.-speldjes
7 emaille " "

Ko'-.-v.el we weten, dat jullie met grote financiële moeilijkheden te kamper
hebt, zijn we toch van mening, dat deze schulden te hoog zijn. We vragen óns
af ,o±' er wel geregeld contributie wordt opgehaald en of jullie wel vol-
doenae aandacht besteden aan manieren om "geld te maken". Waarom is er
'-ijv.nog nooit verkoopmateriaal afgerekend en waarom hebben jullie :
iet geprobeerd om, al was, de actie voorbij,nog meer donateurs te maken?

üedenk,dat het er niet alleen om gaatuom de juiste politieke lijn te
volgen, maar dat er daarnaast een technisch apparaat noodzakelijk is,
dat het mogelijk moet maken, de genomen besluiten uit te kunnen voeren.
\.e vertrouwen er op, dat jullie dit in je bestuur tot een punt van be-
spreking zult maken en zien de resultaten, in de vorm van een spoedige
pfrfikening met spanning tegemoet.
Verder verwachten we bij iedere afrekening een volledig ingevulde
nieuwe afrekenstaat.

Duplicaat hier tekenen
voor accoord:

Met O.ï.S.J.-groeten,
namens de D «L.-.(j

Free'Ede Vries



Verbinding: 19 Batttfl
C/2 no 401«49 OPSJ
Onderwerp : Be stuur ave r gade r ing ven de -p,.?»!

Utrecht, geho-uden op 11-4-4$ '̂
COBHSLIS DB JA&BH, ge b. te Jati ^urg
wonende. ÏCanaalweg 120 te tltfe-fht. *

Beriaiitgever, betrouwbaar
Waaraering bericht: idem

*
*

A
^*

, ï

Aanvang ten 20.15 uur, einde ten 25 uur.
f Aanwezig waren:
COEHELIS Jffi C4JE£jVQ&irto«ap| . JBB «qhvtKetiote s

ÏWè^V nE^OT4ffelKÖ'? iBlnla ^'-^afj^fiaa
KASS1 DS 1501," geV, tr Zuilin 5-4-32, ifonende Baado«n&a*^«*-f
24 bis a te Utrecht,
ALï'RTSD LEO NAGEL, gab. te Zeist 30-8-27, ;i^onetxde Slotltóu 1»
te Zeist , ' •' -

'39b te Utrecht, ,.' ,
PIBTSE VHEELAND, geb. te Utrecht 13-7-26, won«ndc
135 te Utrtcljt,' ,.-;-,- ., ,. ^-^jn^r - ;.v-

r '
Als eerste .punt «kwamen de f i^a^ciën -ter e>pï?akö, waarbij de

penningmeester d«, rekening kVcr^ ter Jïand gesteld van 4« z«aj.-
huur van de * j&otatetafond op $f<-49 (j:appoart 0/Ê**400'49 """*
welke rekenift^' /erst^waf, Voldaan dooa JOHAHK4-MM1AÏ(A
VAN BEEK-Tcfufa^ïNI, gëTD, te Woenoel ^-9-92,!??w'onen4?i'-v't
Bachstraat ^a ie Utrecht. HeV bleek tfu, da,t;;Mevï. v,
ƒ 7,50 terug moest hebben vftfe de af d» ütreölhct d*r OPSJP*
afdeling heeft echter aleoJtts / 4,50 in kae ^sotiat d« schuld»
althans gedeeltelijk, voorlopig wel,ftoet bli^ve'ö bestaan,

- De Jager raoakt e nog de opmerking'over het werveq van
onder de scrhalieren én was van lening) dat daartoe*1
naire groep, die op dé vergadarlri£ varh 22-3-49 iu^caf^ W0ft
Beurs" te utrecht jjajtwezig^ima, biewerfct njocst wo5'
De Jager iö rf It ee'nv ^rp*fi jongeli^. dif er toch
mening op öfc h^id^ï"i"€n düp missch|.e|i„6iQgepraat

Verder kwam nog ter gyrafca d« gestencilde
het Vredescongres te 3?arl;5a

en*

hoogleraren verzonden ten elp.de
tcrijgen. Vetaer zl^ja de?« brbchuires -ook nóg doojeShet
land aan hoogleraren en laotor^n vereenden. Sléefcm^
hebben hierop gereageerd «et het zenden van een
tuiging, en wel: ' '

MAHCBL' GILLES JOZEF MINNAEBÏ, geb. te Brugge
wonende Zonnenburg 1 te Utrecht, v
Prof Div DE GOBTSR uit Leiden,
nog een onbekende professor uit Leiden»

B*> F. WBBÏHSIM uit Amsterdam. i\
* ^

•*',":•'' -^
*Tt



UITTREKSEL

Voor ................ QD.1462 ..................................................... Naam ............ P...I..S» J..«-

Origineel in ........ Q B 113.6. ............................................... Naam ............ O.P.S. J^-Yergaderingen. .................................

Volgnr. ........................... Ag.nr ....... 59950. .................... Aard van het stuk ........ Qrg.t.raad.vergaclerins,,.pPSa;

.............................. .te Amsterdam* Afz ..... ! ..... .Y©.rl)...lS.. .................................................................... Datum ....8*4.49 .•

Organisatieraadvergadering van de O.P.S.J"., gehouden op
2 en 3.4.49 in het gebouw van het A.N.J.V., Spuistraat 262
te Amsterdam.

Voorts werd er nog verteld dat de O.P.S.J". aan geldgebrek
leed, zodanig zelfs, dat Freek de VRIES, de landelijk
penningmeester van de O.P.S.J., bij zijn ouders geld moest
lenen om de O.P.S.J. te* laten voortbestaan.

Uitgetrokken door Gr»..: Afd./Sectie 4-QP...4b Datum 23*9.49.

Op aanwijzing van

S074 - '48


