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-Ba*e Vaiawd,?*ù hnin ïitr?Ânî,
Ieder iaar, rond Ceze tijc1, clocn wij cen oPro"iP eat-r al clc

Ontmijners talrijk te willen :ranrvezig zijn op onze Alqcn.rr:ue

Vcrgadering.

Ai de steden waar de zetels van de prcvinciale s:cties ziin

gevestigd, hebben reeds hun beurt gehad ; âctrtercenvclgend

hebben Luik, Antwerpen, Nauen, Brugg:, Charleroi er-r

Gent gewedijverd om hun Verbroedering op rvaardigc wijze

te ontvangen.

Dit jaar is het dc beurt aan de secties van Brabant, om

haar wapenbroeders te ontvangen, in een c'l-er voorsteden vatl

Brussel.

De Hoofdstad biedt een onuitputteliik'e bron van aantiek-

kelijkheden I daarom hebben wij gemeend het officiele ge-

deelte van de Algemene Vergadering tot het strikt nodige

te beperken, ten einde LI toe te laten de reis naar Brusscl op

_ de nuttigste en aangenaamst'e manier te nutte kunnen maken'

Na een vrome gedachte aân onze dierbare verdr'vencn ,,-rak-

kers, zal het Hocfdbestuur IJ rekening g3v:n van zijn wcr-

king tijdens het verlopen jrar en U ctn iuist beeld scireppen

van de stand onzer rechtmatige ontmijn:rseisen.

Een gezellig eetmaal zal de Algemene Vergadering on-

middellijk volgen, wâarna gii vrij over de r'est van den tiag

kunt beschikken.

Een nuttige raad nochtans I Tussen de Musea geiegen

rond het ]ubelpaleis (cinquantenaire) bevindt zicir h:t Le-

geimuseum, dat indrukwekkende lerzamelingen bevat mct

betrek op de fasten van d': Belgische Legers van allc tiiden'

Een dezer verzameling ligt u zeker nauw aan het hart;

het is de ontmijningsstand, die grotendeels door uw Ver-

broedering werd opgericht en waar gij terug kunt kennis

maken, met de helse tuigen waarvân gij het lancl verloste'

Gij zult er aangriipende stonden beleven, die ll zullen herin-

n€ren aan het gevaarliik en zwaar werk dat gii met zcveel

zelfopoffering en moed hebt verricht.

Wij vervrlchten U allen te Brussel rip 13 Juni aanstaande

.i1 kc.stcrcn cle vurige hoop u er zeï talrijk te mogen ont-

rno-:cn. zu rls op vurige Vergrrtl:ringcn.

0nze Algemene Vergadering van 13 luni
PROGRAMMA

Het laâtste Bull':tin u De Ontmijner » heeft U het voor-

lopig piogrammâ vrn Cc Alge'n-rene Statutaire Vergadering

dË 
-"ir 

i-3 luni 1954, te St-Jans-Molenbeek (Brussel) za1

doorgaan bekentl gernaakt.
Hieronder g:ven wij U ter herinnering de regeling van

hct progratnma :

9 u. - Bijcenkomst, ho:k van de Leopold II Laan en

de Saincteiette Plaats (Standbeelcl van het Zee'

vlezen).
9 u. 15 - N:erlegging van bloemen aan het « Standbecld

aan cle Doden (]ubi1élaan).
10 u. - H. Mis (Kerk van St-fean-Baptist. Parvis van

\{olc nbcek).
i i u. 1: - Oû:,,:)n{.lsl- oo Lii t ilri,eentehuis ,l'rcr de i-I. Se-

nator Machtens, Burgeineester \-ar' St-Jans-Nlo-

lenb':ek.
Neeriegging van bloemen aan het « GcJenkte-

ken van het Gemeentehuis ».

12 u. - Algemene Vcrgaci'ering - Drankslijterij « Aux
Anciens 4 Venis » Vierlvindenstrâat, te Molen-

beek.
i4 u. : Noenmaal.

LItt der-nocratisch noenmaal rvaaraan U kunt deelnemen

g:1at .eveneens iloor in de Drankslijterij-Spijshuis « Aux An-
cier-rs 4 Vents ».

Dc deelnemers aan het noenmaal worden vriendelijk ver-

zccht <le som vân 50 fr. te storten oP Postcheckrekening

717 1.84 van E. Georg:, Generaal Wahis Laan,37, te Schaer-

beel<, ten laatste op 4 luni 1954.
Allen op post. Geeu wegblijvers.
Alien tè Brussel op 13 |uni 1954.

Het inrichtingscomité.



DE ONTMIJNER

Algemene Yergadering 1954
UITNODIGING

Het Hoofdbestuur heeft de eer al
nodigen de Algemene Vergadering bij te

DACORDE
Toespraak door de voorzitter;
Verslag van de schatbewaarder;
Verslag van de commissarissen;
Ontlasting der beheerders;
Verkiezingen;
Vaststellen van het lidgeld 1954;
Begroting van 1954;
Diversen.

INKOMSTEN
Lidgeld
Feesten, toelagen, giften ...

Terugbetalingen...
Verkoop titels
I ntrest tite ls ...

Balans

de leden van de Verbroedering der Ontmijners van België uit te
wonen, die zal plaats hebben, op 13 Juni aanstaande.

VERKIEZINGEN

De hiernavolgende leden van het hoofdbestuur
zijn uittredend en herkiesbaar :

SAMIJN, Emile; CEORCE; VANDERICK; LINDEN;
P I ERREUSE.

Commissarissen : MASSET, MALCHAIR, BAU-
DOUR.

Hulp
Cewonden
Overlijden

Wez,en le Communie
Sinterk laas
Lidgeld V. V. V. ...
Bulletin
Algemene Vergadering
Administratiekosten, taksen,

materiaal
Nationaal Cedenkteken

UITGAVEN

bureel -

23.540,00
r2.530,00
7.000,00

43.070,00

8.000,00
23.600,00

6.496,OO
29.436,00
10.395,50

21.438,10
342.644,00

Postcheckrekeni ng
Bankrekening ...

Schatbewaarder

Bezit op 3l-12-1953

491.080,20

4.111 ,95
33.456,24

1.149,30

Postchekr,ekening
Bankrekenin g ' ... ... ... ... ...

Schatbewaarder ...

49r.080,20

Bezit op 3l-12-1952
5.551 ,95

12.0.460,14
432,80

39.323,49
87. r28,00

126.451,49

Op de Algemene vergadering zullen deze rekeningen
Buiten het hierbovengemeld bezit van 39323,49 fr

nominale waard'e, titels van de Staat.

toegelicht worden.
heeft de Verbroedering nog voor

126.451,49

1.550.000 fr,

Rekeningerr 1953
36.806,20

2.420,00
5.000,00

289.211,A0
10.449,O0

403.952,20
87. t 28,00

IJIDGELD VOOR 1954

Hieronder geven wij nogmaals de adressen en P.C.R. der
s:cties waar de leden hun bijdragen voor 1954 kunnen
betalen.

ANTWERPEN - Aalmoezenier Deckers, Spoorwegtroepen,
Hoogboom. P.C.R. 1081.47.

BRABANT - Verbroedering der Ontmijners, Brabant, Brus-
sel. P.C.R. 8173.53.

HENEGOUWEN - M. Hulshaegen, 151, rue Bellière, Mar-
cinelle. P.C.R. 2137.50.

OOST-VLAANDEREN - M. Van Cleren, E., 1, Elyzeese
Veld.:n. P.C.R. 451 1.80.

\MEST-VLAANDEREN - M. Samijn, Em.,
St-Andries-Brugge. P.C.R. 3450.69.

LUIK - Verbroedering der Ontmijners, Luik.
NAMEN - Verbroedering der Ontmijners,
burg. P.C.R. 8005.05.

l, St-Annadreef,

P.C.R. 7902.11
Namen-Luxem-


