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BULLETIJN VAN MEI.

DE ONTMIINER
van de Verbroedering der Belgische Ontmijners

Algemene Vergadering 1952
Beste Leden, beste Ontmijners,

« Au beau pays de Charleroi »... c'esr toi que je préfère .

Zo lr.trdt immers een alom gekend lied. Onze leden zul-
len dit jaar een enige gelegenheid krijgen deze mooie srreek,
die in dit lied op zo'n gevoelige wijze bezongen word1, te
bezoeken, wânt onze vrienden van Henegauwen hebben er
aan gehouden dit jaar de Algemene Vergatlering te Char-
Irroi op tüuw te zLtter).

. Zonder_ twijfel zal dezs zesde algemene dezelfde bijval
kennen als de voorgaande.

Zlj zal ongetwijTeld uw aller aandacht boeien, want zij
is de eerste wâarop wij met zoveel hocp over de \,erwezen-
lijking onzer eisen kunnen spreken; wif onderlijnen dat wij
hierin tijdens de laatste tijrlen een llinke stap gevorderd
zt)ù,

Progrcmrnc v«rn de 25 Mei 1952 te Charleroi
Bijeenkomst, Buiss:tolaats, rechtover het station; 14 u. Vri:ndenmaal in het Soldaten Tehuis, Yserlaan;

Plechtige Mis opgedragen in de Kapel St-Anto- 16 u. Begeleid b:zoek aan 'Université du Travail van
nius (vil1e basse) ter nagedachtenis der gesneu- Chàrieroi;
velde en overleden ontrnijners; .. tevens een allegaartje met dansgélegenheid in het

Vorming van de stoet, Léopoldstraat; :- Soldaten Tehuis'

Bioemenhulde aan de voet van het gedenkmaal ^- -,_::- __ _
« A nos Martyrs » (r,ille haure); De prijs ven het.gttt:ht 

.is 
vastgesteld op 50 fr' dienst

\Jnrvangsr ooor ner gemeentebestuut van een af- inbegrepen' 
fus 

in het bereik van ieders beurs' De leden

vaardiging op het Siaclhuis; die wensen hieraan deel te nemen worden verzocht dit te

Ontbinding van de stoet, Buissetplaats; laten weten aan makker Hulshagen, rue J. Bellière, 151,

Algemene Vergaclêring in de Beurs. (passege de Marcinelle en zo mogelijk het voormelde bedrag te storten

la Bcurse); op ziln P.C.R. n" 213750.

MENU

-Filet de bæuf bouquetièrç

Aardappelencroquetten

Dessert - Koffie

Tijdschrift

SECRETARIAAT
SI-|ANSSTRAAT, 30, TERVUEREN
P. C. R. 7537.94 - Telefoon 57.31.64

REDACTIE

RUE LARGE VOIE, 105 - JUPILLE

Gedane voetstappen, deelneming aan verschillende commis-
sies, dat alles zal u breedvoerig worden uiteen'gezet. Men
zal u spreken over de wetsonfwerpen die reeds de dag zagen
en ovei de andere die eerdaags zullen volgen. Het staat van
nuaf aan vast dat wij binnen kort de vruchten zullen pluk-

: ken van de zesjarige strijd.

Tijdens deze vergadering zal ook de netelige kwestie,
met betrek op het ancienniteitspensioen van de nog dienende
ontmijn:rs die echter slecl-rts op een gevorderde ouderdom
terug dienst nân-ren, grondig besproken worden.

Kortom, deze vergadering zal een bijzonder belangrijk
karakter dragen voor ai onze leden want zij staat in het
teken van onze rechtmatige eisen.
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Het Hcofdbestuur der
leden uit te nodigen de
mijners bii te wonen, die
te Charleroi.

DAGORDE

Toespraak door de Voorzitter;
Verslag van de Schatbewaarder;
Ve;slag van d: Commissarissen;
Ontlasting der Beheerders;
Herkiezingen;
Vaststellen van lidgeid voor i953;
Begroting voor 1952;
Diversen.

CONVOCATIE

Verbroedering heeft de eer de
Algemene Vergadering de'. Ont-
zal plaats hebben op 25 Mei 1952

Herkiezingen.

De hiernavermelde leden van her Hoofdbestuur zijn ût-
tredend en herkiesbaar : Deheeger, Desmedt, George, Lin-
den, Placet, Roose, en Sevrin;

Commissarissen : Masset ea

Zo er andere kan<Jidaten zijn

doen kennen.

Malchair.

,-o.,.. 
deze zich dadeliik

BILAN VAN HET BOEKJAAR L95L (9 MAAND)

Lidgeld
Ontmi jnersboeken
Intrest titels
Terugbetaalde Ièningen

Feesten, giften, subsidiën :

van M. Rainotte
Ontmijnersweek
Decembernachten

van M. de Smet, Gent

- G"meente De Penne
Afdeling Gent
Diversen

35.t48,-
16.255,-
66.000,-
3.300,-

145.661,30
12.123,-
17.160,-
1.000,-
3.435,65

522,50
t79.902,45

300.605,45

Bezit op 31-3-1951
P. C. R. 9.156,25
Bank 22.526,99
Schatbe waarder 2.551,80

Uitgaven
Weduwen
Invalieden
Gewonden
Diversen

Weesjes, Eersle Communie
Sinterklaas
Leergeld

Bulletin
Bijdragen U.F.A.C. (V.o.V.)
Beheer, taksen, enz.
Kosten algemene Vergadering
Loterij V.O.V.

Balans

43.300,-
f,3.622JL_ _

7.687,90
20.092,65
10.000,-
3.606,25

Inkomsten
80.606,-
9.900,-

13.305,-
23.300,40

10.000,-
28,800.-
4.500,-

r27.111,40

235.470,85
65.134,60

Balans 65.134,60

99.369,64 99.369,64

De Verbroedering bezit anderzijds nog voor 1.800.000 fr.
rirels.

De nodige toelichting aangaande deze rekeningen zal U
tijdens de Algemene Vergadering verstrekt worden.

300.605,45

Bezit op 31-12-1951
22.945,10
73.003,24
3.421,30

de alpenrnuts en het ontmi;nerskenteken, gij zult u deze
verplaatsing niet berouwen.

Vocr alle inlichtingen xangaands vertrek, reis, enz. gelieve
u te wenden tot uw provinciale afdeling.

Al1en op post op 25 Mei, zoals vroeger op de mijnvelden !

. De Voorzitter,
Generaal SEVRIN.

Beste Leden,

Zoals r ziet, is het programma zodanig opgesteld dat het
u mcgelijk is deel te nemen aan de plechtigheden van den
dag en een bezoek te brengen aan de merkwaardigheden
van Charleroi.

Beste Ontmijners wij verwachten u allen in gesloten gele-
deren te Charleroi op 25 Mei aanstaande, allen drager vân


