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Bafie Vaiærd 0n@,
\rorrrzekcr hcrinnert U zich u"el rllt rvc l0 jurcrr gclctlcn

ruttrvingcn nrct het harcle «rntrlijuingsrvcrk, tlut ons nuur tlc
iier hoeken van or)s iand lcicldc cn stcctls ons l:r'crr in Scr,r,,r
stelclc ot-u onzc rncclcburgcrs tc!:ug zo llug m«rgclijk ccn
norrlali b:staln te lcrzekcrcn.

Ticn j:rer ondrurkbaer en bccicnd rverk. schijnt U det
gccn prachtigc verjrrrclat i Hoc aangcnuar-n is hct niet ll
Urvc oudc vrienden terug t: rinclcn. l)e cnigc gelcgenhcid
cleartoc is : ,r Onzc Akgcmenc Vcrglclcring ,,.

Zli hecïr plaats tc Tervuren. rlc Zondrrg 19 Juni.
Z:I<er z.ult U arrnlr,ezig zi.jn. Iiorr-r, U z-ult er tcrug cnigc

uren in ouzc (( W:trntc )) stcllming rlortrbrcngcrr (]n tcvclts
zult U cloor LIu,c tcgcnrvriorclighcicl, ern clc ovcrhcclcn, dc

Prog."--. yan C" Algem"ne Vergadering op 19 luni 1955
9 r-r. li - \rerzarncliug op dc Plltats t.c Tervttrctt.
9 u. -10 - Ncerlcggen vrtn blocmcn aau hct l)odctitroltu-

ntcltt viln Tervure n.
- Nccrlcgu:n vln blocnrctr ltan hct l)oc'letrlt.tlrtttt-

n'rcr)t van clc Iiarai,inicrs Wiclrijdcrs.
I 5 - Nccrlcggcn \'rn bloeurctt r:rtr hct I)odenrn«rttu-

ment cl:r Genic-Wiclrijdcrs.
j() - Onnangst op hct gemccntchuis.

- \'lis (Kcrk ven Telvurcn).
- Algemcnc Vcrgrdering in cle « Ccrcl: ,.
- Banket van de l0e Verjaardrg de r Stichting

t;tn clt' \'trllrt,tdcriirrg.
j(-) - (]:lcid bczock aan cle instellaties vrn clc C.E.1'./

S.E.D.E.E. te l)uisburg (Tcn'uren).
- Âfrikalns feest ir-r het Park te 'I'ervurctr.

l)c lctlcn die in reecl ziju nret hun liclkalrt 1955. worcl:n
rritgcnocligrl gratis dccl tc r)clnclr aan olls dcrnokratisch ban-
kct, op voorualrdc rlrrt z: tlc sccretaris lcnvittigcn r'6<ir

9 funi.
I),-' [arniiiclcclcn nrogcu c\cnccns ,lccltrcr-uctt aan hct troctt-

rneal mits het stc,rtcn r-en 50 fr. pcr Persoon, r'661 9 luni
.:. k. <,p rle I). I{. Nr 75i7.9-l ran de Vcrbrocdcring clcr
()ntnrijncrs, St-lanstralt, 30 te Tcrvuren.

irurigh':icl lau onz.c brortlerscl'urp boviiz-cn. Zii zil ook cctt

hulclcbetrrotr err <hnkbctuiging bctckcncu altr allctr tlic t,lrrze

eiscn vcl tlecligcletr.

,\nrzcl rlus ni:t. U zult cctt prachtitc tlag cloorruakctr.
U kent hct park, tle vijvers. het Koloniaal Nluseun'r vatr Ter-
vurcrl en ook het \{useut-u vnn clc Ontruiiningsdieltst. IIr
(lirt nluselur-r z-ijn llle doodstuigen, clic U zorcel lest hebben

Lrczorgcl, op ccn Yerzorgdc manier voorgesteld.

Korn clus tltar clc aigetncne vcrgatl:ring. E,':n uitstekcrtrl
l;rrrrket rvortlt U gratis aangeboclcn ctr zo tullcn wij nogmaals

-"arnen zijn oni daarna tcrug afschcid te ncuen voor c3ll
,r lang ,, jaar.

'Iirt rvcltlra tlus, bcstc vricttcl, tc Tcrvurctr.

l0 u.

l0 u.

I0 Lr.

II u.
12 u.
14 u.

l5 rr.

l7 Lr.

\r\r



DE ONTMIINER

Algernene Yergadering 1955
UITNOD!GING

Het Hoofdbestuur heeft de eer al de leden van
nodigen de Algemene Vergadering bij te wonen, die

DAGORDE
Toespraak door de voorzitter;
Verslag van de schatbewaarder;
Verslag van de commissarissen;
Ontlasting der beheerders;
Verkiezingen;
Vaststellen van het lidgeld 1956;
Begroting van .l956;

Diversen.

de Verbroedering der Ontmijners van België uit te
zal plaats hebben, op 19 Juni aanstaande te Tervuren.

VERKIEZ!NGEN

De hiernavolgende leden van het hoofdbestuur
zijn uittredend en herkiesbaar :

SEVRIN, COCNEAU, MERCX, SAMIJN, R, LALLE-
MAND, VANDERYDT, PRICNON, DIEU, COTTON
D;BACKER, VAN CLEVEN.

Lidgeld
Feesten, toelagen
Terugbeta I i ngen
Verkoop titels, winst ...
lntresten Bank
Nationaal gedenkteken

3.300,00
r r.690,00
5.000,00

r6.000,00
21.600,O0

4.511,55
7.I7t,00

r3.566,00

23.911,95
5.76r,00
2.4tO,OO

20.112,00

Rekeningen 195,4
INKOMSTEN

27.BBt.O0
2.538,33

29.000,00
44.605,AA
41.281,OO
50.000,00

UITGAVEN
Hulp
Cewonden
Overlijdens
le Communie wezen ...

Sint- N iklaas
Lidgeld V. V. V. ...

Algemene vergadering
Administratiekosten, Taksen, bureel-

kosten, verplaatsingen
Nationaal gedenkteken ...

Bank onkosten
Voorschotten ...

Postcheckreken i ng
Bankrekenin g ...

Schatbewrarder

Batig saldo

Bezit op 3l-12-1953

197.005,33

4.111,95
...33.456,24

1 .149.30

tsatig saldo

Postcheckreke'n ing
Bankrekening ...

Schatbewaarder

Bezit op 3l-121954

r4 r .639,50
55.365,83

r97.005,33

31.653,78
67.216,74

B r9,30

94.689,32

nominale waarde,
Cp de Algemene vergadering
Buiten het hierbovengemeld

titels van de Staat.

39.323,49
55 365,83

__t-*

94.689,32
zullen deze rekeningen toegelicht worden.
bezit heeft de Verbroedering nog voor 1.550.000 fr

LIDGELD VOOR 1955
Hierond:r geven wii nogmaals de aclrcsscn .:n P.C,lt. der

secties waar cle le<lcn hun bijclragcn \,ocrr .l 955 kunncn
lr:ta1cn.
r\NiWEItl']EN - Alln'ro:2.-nrc:- [)cckcrs, Spoorrvcgtrocpcrr,

Hoogboom. P.C.R. 10U 1..17.
BITABANT - Vcrbroedcring clcr ()nrn'rijners, Ilrrrbanr, Brus-

s:l P.C.R. 8173.53.
HENEGOUWEN - M. Hulshaegen, 151, rue Bellièr:, Mar-

cinelle. P.C.R. 2137.50.

OOST-\'LAANDEREN - M. Van Cleven, E., ,5 Elyseesc
Veklen. P.C.l{. 451 1.80.

WEST \TLAANREIiEN - X,{. Sarnijn, E,r.n., St-Anclries-
Ilrugg-. P.().It. j+50.69.
LUIK - Verbroeclring dcr Ontnrijn:rs, I-uik. P.(l.l{. 7902. ll
N,\À'IEN - \/crbrocclcring clcl C)ntnrijncrs, Nnr-nen,Luxcnr-

burg I'.O.ll. 8005.05.

I-Ict lidg:lcl kan ook gcsrorr worden op cle P.C.R.. 7537,94
van de cerltrale kas der Verbroedering, 30, St-lansstr:rat,
Te rvuren.


