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Dit jaar werd de afdeling Brabant met de organi-
satie van onze jaarlijkse algemene vergadering be-
last, die zal plaats hebben te Sint-Gillis-Brussel.

Het programma voor deze dag werd als volgt
vastgesteld :

te 9 u.30 : vertrek naar de Louis lrloricharplaats,
begeleid door de vaderlandlievende
verenigingen van Sint-Gillis en vooraf-
gegaan door de muziekkapel van de

" ZwarLe Duivels ".
te 10 u.00 Louis Moricharplaats, mis in open

lucht, opgedragen ter nagedachtenis
van onze Doden, door Kanunnik Kem-
peneers ;

vertrek naar het gemeentehuis van St-
Gillis;
neerleggen van bloemen aan de drie
Dodengedenktekens van de gemeente;

algemene vergadering in de grote zaal
van het gemeentehuis te Sint-Gillis ;

vertrek per autocar naar de Dailly-
plaats ;

bloemenhulde aan het Dodengedenk-
teken van de club " Prins Boudewijn ";

democratisch noenmaal in de club "Prins
Boudewijn ".

Aperitief 

SPIJSKAART

Soep " Prins Boudewijn "
O ntnr i j n ersvoorge recht

Braadhen - abrikozenmoes - frites
lJsroom

Koffie

lndien de kameraden het wensen, zal deze dag
met een danspartij besloten worden.

Het vertrekuur wordt geregeld door de afdelings-
voorzitters.

Opmerkingen.

1. De afdelingen zullen de nodige schikkingen tref-
fen om uiterlijk te 9 uur 15 aan de Hallepoort
te zijn.

2. De voorzitters van de verschillende afdelingen
zullen vô6r 6 juni aan Majoor Bonmariage,
Eniiie Zolaiaan, 30 te Brussel 3, het juist aan-
tal deelnemers ovei'maken met vermelding van
het aantal deelnemende dames.

3. Onze vrignden worden dringend verzocht hun
kinderen niet mede te brengen. ln geval van
strikte noodzakelijkheid gelieve het hun hier-
van vooraf de voorzitter te verwittigen.

REDACTIE

EMILE ZOLALAAN, 30

SCHAARBEEK

Tcl. : 16.00.73

Mel 1963
feru-

te 11 u.00

te 11 u.10

te 1'l u. 30

te 13 u. 15

te 13 u. 45

14 u.00 :
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1,. Flet dragen l,an de muts met kenteken, alsook
van de onderscheidingen (groot model) wordt
gewenst.

5. Atr de ontmijners, die hun bijdrage l-iebben be-
taald, alsook hun dames, vuorden gratis uitge-
nodigd op deze dag, die naar \,v-e hopen, zal

verlopen in de beste traditionele kameraad-
schappelijke sfeer.

Indien ook de zon van de partij is, wordt dit een
heuglijke dag !

A.LLEN NAAR DE HALLEPOORT OP ZONDAG 16
JUNI TE 9 UUR 15. WEER EENS BELEVEN WE
EEN ECHTE ONTMIJNERSDAG.

Het l-even !n Onze Afdelingen
Afdeling Brabant.

Spijt het gure weder lçende de eerste bijeen-
komst in 1963 van de afdeling Bra,bant een buiten-
gewoon succes. Naar gewoonte werd deze verga-
dering gehouden in de prachtige burgemeesters-
zaal van het huis " Aux Arrnes des Brasseurs ».

Meer dan tachtig personen hadden de oproep
van het comité beantwoord. Onder hen bevonden
zich vele dames : onze steeds zo toegewijde Me-
ter, Juffrouw- Sevrin, verscheidene weduwen, Me-
vrouwen Mullaert, Teurlings, Vandenberghe, Van-
dermotten e.a.

Een sterke afvaardiging van de beheerraad be-
tuigde door haar aanlvezigheiC haar sympathin
iegens onze afdeling : de vrienden Bories, Desmet,
Dreesen, Van Cleven en Vanderick.

Te 15 uUr 30 stipt verklaarde Majoor Bonma-
riage, voorzitter, de vergadering voor geopend. Hij
heette iedereen welkom, in het biizonder de da-
mes, die door hun aanwezigheid een speciale
sfeer op onze vergaderingen scheppen en die al-
dus de beste waarborg vormen voor de trouw van
hun echtgenoot aan onze afdeling.

Hij bedankte Majoor L'Host, nieuw korpsoverste
van de SEDEE, alsook de leden van de beheer-
raad voor hun aanwezigheid.

Daarna drukte de Nationatre Voorzitter, Kom-
mandant George, zijn voldoening en vreugcle uit
over het feit dat hij mocht deelnemen aan zo een
sympathieke en talrijke vergadering.

Secretaris-schatbewaarder Baents herinnerde
nogmaals aan al wat de Verbroedering reeds had
verwezenlijkt en nog hoopte te bekomen.

Tenslotte gaf Kolonel Linden, oud-voorzitter van
de afdeling en oud-bevelhebber van het ontmijners-
peloton van B_rabant, uiting aan ziin vreugde omdat
hij zich weer onder zijn oud-ontmijners bevond.

Daarn-a werd de medaille van de Ontmijners en
van de V.O.VK uitgereikt.

Majoor Bonmariage overhandigde persoonlijk
de medaille aan de weduwe van onze betreurde
sergeant Prosper Teurlings, die te Stabroek ge-

dood werd op 15 december 1945. Hij herinnerde
aan de vaderiandsliefde van sergeant Teurlings,
die onder zijn bevel in de Weerstand diende, al-
vorens opgenomen te worden in de Ontmijnings-
dienst. Onze Nationale Voorzitter reikte daarna de
medaille van de V.O.V. uit aan de zo sympatieke
schatbewaarder van de afdeling, J.J. L'Hoost, als-
ook aan onze trouwe vrienden Depoortere, Sou-
rnillion en Tielemans. Ook werd de ontmijnings-
medaille aan een veertigtal leden overhandigd.

Een smakelijk vieruurtje werd opgediend : kof-
fie en fijne chocolade, taart, kramiek, alles naar
hartelust.

Daarna v;erd er nog iang en gezellig gekout. De
nationale Voorzitter en de Voorzitter van de af-
deling gingen van tafel tot tafel om zich met ieder-
een te onderhouden en herinneringen uit het ont-
mijnersleven wakker te roepen.

Een namiddag, die bewijst dat onze afdeling
één grote familie uitmaakt. Te '19 uur 11 moest
iedereen, tegen wil en dank, afscheid nemen.
" Tot bjnnen kort » wâs de wens van al de aan-
wezigen.

-&

De maandelijkse vergaderingen van de afdeling
Brabant hebben regelmatig iedere laatste woens-
de.g van de maand plaats in het lokaal " Aux ar-
mes des Brasseurs », tussenverdieping, Anspach-
Iaan, 56, te Brussel. Deze vergaderingen worden
steeds talrijker bijgewoond. Naar wat wachten de
achterblijvers om met ons terug contact te ne-
men en de heerlijke uren van de ontmijning op-
nieuw te beleven.

Afdeling Oost-Vlaanderen.

Op 3 februari 1963, heeft de sectie Oost-Vlaan-
deren, in intieme kring, een kleine feestzitting ge-
hot:cien, ten einde vier verdienstelijke leden van
de sectie te vereremerken met de medaille van
de U.F.A.C.

Om 10 u. 30 werd, onder voorzitterschap van
cre-voorzitter Kolonei Tulin en in aanwezigheid
van het voltallig bestuur, de zitting geopend. Voor-
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zitter M. Van Cleven nam het woord ten einde de

laureaten welkom te heten en hun verdiensten te
prijzen..

Deze laureaten, de heren VERGOTE, MINNE'
WILLAME en VAN HOLDERBEKE, werden dan, on-
der luid applaus, gedekoreerd door Kolonel Ter-

lin.

Waren eveneens aanwezig bij deze sympathie-
ke bijeenkomst: de dames Mw MINNE en Mw

WWE VANDEVEEGAETE.

Na het ledigen van 'n paar glazen op de ge-

zondheid van de gevierden werd deze zitting ge-

sloten om 12 u. 30.

-i-

Op zaterdag 23 maart greep in de feestzaal van
het iokaal V.O.V. het jaarlijks feest plaats ingericht
door de Verbroederingen-Genie-Ontmijners' Spijt
het slechte weder en de talrijke weerhoudenen,
gevolg van de gure winter, was de zaal toch op
éen 3/4 volgelopen. Men mocht er de tegenwoor-
digheid begroeten van Generaal TEMPERMAN en

Kolonel TERLIN.

Het welkomwoord werd respectievelijk uitge-
sproken door de heer LEYS, voorzitter der Ver-
broedering Genie, in de Franse taal en door de
heer VAN CLEVEN, voorzitter der Verbroedering
Ontmijners, in de Vlaamse taal. De beide Voor-
zitters dankten de aanwezigen en ook de milde
schenkers der mooie prijzen voor de tombola.

Het werd een genoeglijke en gezellige ontspan-
ningsavond. De tombola droeg niet minder bij qm
het sukses van deze avond te vervolledigen. En
zoals het trouwens altijd hoort, besloot een op-
gewekte danspartij deze prettige avond.

Dank zij de medewerking der beide besturen
en in het bijzonder de toewijding van de onver-
moeibare en altijd in de bres staande Voorzitter
VAN CLEVEN heeft het jaarlijks feest wederom
een sukses te meer geboekt.

'*1

. Het jaarlijks kongres der Ontmijners van België
gaat dit jaar door te St. Gillis (Brussel) op zon-
dag 16 juni a.s.

De plechtigheden, die deze dag zullen plaats-
grijpen, kunt U vernemen verder in het blad.

Onze sektie Oost-Vlaanderen, wil zoals ieder jaar
sterk vertegenwoordigd zijn en nodigt alle leden,
met hun vrouw, uit zo talrijk mogelijk op te komen
bij deze gelegenheid. Daarom, hebben wij nog-
maals een autocar ingesteld voor het vervoer, met
de wegwijzer hierna vermeld :

1. 7 h 30 Vertrek - Gent Koornmarkt

2. 7 h 50 Aankomst ) aan \Metteren-Statie

I h Vertrek )

3. 8 h 20 Aankomst ) Aatst - Grote Markt

B h 30 Vertrek )

I h 15 Aankomst - Brussel Hallepoort

De reis is gratis - leden en vrouw die zich per

spoor in Genl-Wetteren-Aalst of Brussel tot ons
wenden worden hun treinkosten terug betaald' Het
middagmaal wordt aan de leden (in regel voor
1gffi) én hun echtgenote gratis aangeboden'

Oké, oud-ontmijners, laat U nog eens zien en

vergeet niet uw " Medaille van Ontmijner » op te
ste[en. Laat U van heden af inschrijven op het
secretariaat Gent door middel van de hierbij ge-
voegde inschrijving.

Met ontmijnersgroeten.
Het Bestuur.

Afdeling Luik.

De afdeling Luik hield haar algemene vergade-
ring op s méi jl. in het lokaal van de V'O'V. Er
was een flinke opkomst. Ook enkele vrouwen wa-
ren aanwezig : mevrouwen DOHET, LINOTTE,
VANDERIJDT, E.A.

Aan de bestuurstafel hadden plaats genomen :

Kommandant GEORGE, nationaal voorzitter, dhr
PRIGNON, voorzitter van de afdeling, Majoor BON-
MARIAGE, de vrienden ITTERS en NELIS'

Te 10 uur verklaarde voorzitter PRIGNON de
vergadering voor geopend. Na een dankwoord
tot de afgevaardigden van de beheerraad en tot
de aanwe2ige leden, zegde de voorzitter dat deze
vergadering een vervolg was van die van vorig
jaar-. Toen-had hij gehoopt op de aanwezigheid
van de nieuwe Nationale Voorzitter, die helaas
wegens dringende bezigheden belet moest geye1.
Nu-dankt hif de Nationale Voorzitter omdat hij de
oproep van de afdeling L-uik zo welwillend had be-
antwoord. Verder schetste hij de werking van de
afdeling gedurende het verlopen jaar en legde
vooral 

- de nadruk op de jaarlijkse bedevaart
naar ons Nationaal Gedenkteken te Stavelot.
Daarna verleende hij het woord aan onze Natio-
nale Voorzitter.

Rede van Kommandant GEORGE :

Beste Luikse Vrienden,

Wanneer ik U zeg dat ik met veel genoegen de
uitnodiging van uw afdeling heb aanvaard, gebruik
ik r,'oorzeker geen gemeenPlaats.

Weest ervan overtuigd, beste Luikse Ontmijners'
dat mijn aanwezigheid onder U alsmede deze
van Majoor Bonmariage, de uiting zijn van een
werkelijke en innige vriendschap.

Sedert de stichting van onze ontmijningsbatal-
jons en vervolgens van de Verbroedering van de
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Ontmijners, was bij iedere etappe een Luiks fi-
guur betrokken.

Bij de eerste samenstelling van onze Beheer-
raad was ik vergezeld, van mijn goede vriend,
Kornmandant VANDERIJDT, de grotè weerstander,
de flinke ontmijner, die de faam van de afdeling
Luik zeer hoog houdt. We hadden elkander reedè
weer ontmoet op de Grote Markt te Brugge, wan-
neer Minister Defraiteur enkele onderscheidingen
uitreikte.

Uw afdeling kende sedert het begin toegewijde
en flink bezielers. Moge ik nogmaals herinneren
aan het feit dat de afdeling Luik zich bijzonder
onderscheidde om de faam van de ontmijner door-
heen het ganse land kenbaar te maken en om aan
de Verbroedering de nodige fondsen te verschaf-
fen voor haar zo menslievende werking.

lk zal hier de namen niet noemen van de wer-
kers van het eerste uur, uit schrik van sommigen
te vergeten. lk zal alleen hen vernoemen, die hen
allen concretiseert, onze grote beschermer, onze
grote vriend RAINOTTE, die we nooit genoeg zul-
len kunnen danken voor de hulp, die hlj ons bood.

Eens te meer vraag ik U hem toe te juichen.
Uw initiatieven waren veelvuldig ; ik zal ze sa-

menvatten door uw schoonste verwezenlijking te
vernoemen,.waarop ge terecht moogt fier gaan :

nl. de oprichting van een Nationaal-Gedenkteken
te Stavelot. Ook de organisatie van de jaarlijkse
bedevaart naar dit Gedenkteken hebt U'op 2icfr
genomen.

. Sommige figuren onder U, die zich speciaal heb-
ben toegelvijd, wil ik nochtans vermelàen.

Eerst wil ik de dynamische LALLEMAND vernoe_
men, uw voorvechter, maar ook de gevreesde inter_
pellant op onze vroegere algemenàvergaderingen.
We hebben hem met vréugde teru-ggezien" te
Chaudfontaine, waar hij ons vergastte-àp enkele
moppen, Iiedjes en sketches.

lk mag ook onze kalme Kommandant DOHET
niet vergeten, die altijd een van de onzen was en
die,.zo.pas zijn relaties en zijn kundigheden ter be-
schikking van onze Beheerraad stelde, ten einde
enkele van onze verzuchtingen, die nog hangend
waren, tot.een goed einde te brengen. Hil weze
ervoor bedankt. Met vreugde zulleÀ we hêm op
het beperkt comité begroelen, dat met dit doél
werd samengesteld.

. Ge. h.ebt het geluk onder U * kopmannen ,,
doordrijvers te kennen. Nochtans, zoalô in alle an_dere afdelingen, is uw getalsterkte met de tijd
ook onvermijdelijk verminderd.

. lk heb de getregenheid gehad de inspanningen
te volgen van hen, die de iaak van uw àtOetin§ in
handen hebben genomen en het is me een aan-
gename plicht uw huidig comité in blok geluk te
wensen : de vrienden LINOTTE, MUNTEN en
PRIGNON, uw provinciaal voorzitter.

Ge moogt ervan overtuigd zijn dat door de
aanwezigheid van uw afgevaardigden in de schoot
van de Beheerraad uw belangen en bijgevolg de-
ze van al de leden uitstekend verdedigd worden.

Een oprechte vriendschap, eigen aan de Ont-
mijners, bindt ons, Walen en Vlamingen. Wij al-
len hopen de opdracht, die ge ons hebt toever-
trouwd, tot een goed einde te brengen.

Ziedaar, beste Luikse vrienden, wat ik U wilde
zeggen. lk vorm de beste wensen voor de bloei
van uw afdeling, voor het geluk en de gezondheid
van U allen en van uw families.
Leve de afdeling Luik !

Leve de Verbroedering der Ontmijners van België !

Wanneer schatbewaarder NELIS door voorzitter
PRIGNON uitgenodigd werd om verslag uit te bren- --
gen over de toestand van de kas, verklaarde hij
dat hij niets had mede te delen, daar hij slechts
als tussenpersoon optreedt tussen de Beheer-
raad en de gfdeling.

Daarna herhaalde Majoor Bonmariage wat de
Ontmijners en de Verbroedering reeds verkregen :

zeker qeen lofbetuigingen, maar niets of weinig
als materieel voordeel. Hij onderlijnde dat hij op
de jaarlijkse algemene vergadering van de V.O.V.
van Kolonel BOSTYNS vernam dat het statuut van
de strijder 1940-45 eindelijk zou het ticht zien.
Het is zeker dat van dat ogenblik af de taak van
de Verbroedering merkelijk zal verlicht worden.
Daarenboven werd zopas door de Beheerraad
een beperkt comité gesticht, dat de eisen, die
vroeger werden uitgewerkt, zal herzien Spreker
verhoopte een gelukkig resultaat.

Volgden nu enkele gedachtenwisselingen, waar-
aan ondervoorzitter LINOTTE en vriend LALLE-
MAND deelnamen. De discussie verliep zeer vrien- - .

delijk.
Nogmaals kwam Majoor BONMARIAGE aan het

woord om een uiteenzetting te geven over de al-
gemene vergadering, die op zondag 16 juni te
Sint-Gillis zal doorgaan.

De vergadering werd te 12 uur 15 opgeheven.

Necrologie.

Onze vriend Leopold Van Haverbeke, overleden
op 17 maart jl., werd op 21 maart ten grave ge-
dragen.

Secretaris BAENTS herinnerde in zijn lijkrede
aan de verdiensten van de overledene en bracht
hem een laatste groet in naam van de Verbroe-
dering.

De Verbroedering was vertegenwoordigd door
Majoor BONMARIAGE en door J.J. L'HOOST.
Aan de beproefde familie ons rechtzinnig rouw-
beklag.
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Afdeling Henegouwen.

28 april 1963. Belangrijke datum voor onze af-
rieling Henegourven. Op deze heuglijke dag wer-
den de medailles van de Ontmijning en van de
V.O.V. uitgereikt. Het werd een waar succes. Meer
clan zestig personen hadden de oproep van het
comité beantwoord. De beheerraad, die zich zeer
interesseert aan de wederopbloei van de afdeling,
lvas flink vertegenwoordigd.

Met het grootste genoegen mochten we be-
groeten : onze zo lieve en toegewijde Meter, juf-
frouw SEVRIN ; onze lrlationale Voorzitter, Kom-
mandant GEORGE en mevrouw; Majoor BONMA-
RIAGE en mevrouw ; onze secretaris-schatbewaar-

r-ler en technicus BAENTS H., de Korpsoverste
van de SEDEE, Majoor LHOST en mevrouw; Eerw.
l"leer Aalmoezenier BOUQUELLE ; de vertegen-
rroorciigers van de provinciale afdelingen : voor
de provincie Oost-Vlaanderen, Emile VAN CLE-
VEN ; voor de provincie Brabant, J. L'HOOST en
mevrouw ; voor
vrouw.

:;;F,;. âEHm.r::r:iù

Antwerpen, E. DREESEN en me-

wi

De afdeling Luik had gevraagd zich te willen
verontschuldigen en haar voorzitter, Dr PRIGNON,
had een telegram van sympathie gezonden.

Te 11 uur woonden de deelnemers een H. Mis
bij in de kerk van de Eerw. Paters JezuÏeten. Ze
werd opgedragen voor onze Doden en gevolgd in
de diepste stilte.

Tijdens zijn sermoon bracht Eerw. Pater BOUIL-
LOT hulde aan het werk van de Ontmijners, haal-
de cijfers aan en besloot ., welkê schone les heb-
ben ze ons niet gegeven door zelfs het offer van
hun leven te brengen, opdat wij, hun broeders,
in vrede zouden kunnen leven ".

Deze woorden maakten een diepe indruk, niet

alleen op de ontmijners, maar ook op de aanwe-
zige gelovjgen.

Na de Mis trok men naar het lokaal " Notre
Maison », wââr de academische zitting en het
noenmaal plaats hadden.

Dhr M. HEUCHON, voorzitter van de afdeling
Henegouwen, wenste iedereen welkom en over-
handigde bloemen aan onze Meter.

r.ë^_"Ëf--."Y.
aàiàd.-i;i;;,
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Hij verleende hierop het woord aan onze Na-
tionale Voorzitter, die zich gelukkig achtte te
Charleroi te zijn om de bekroning bij te wonen
van de inspanningen, geleverd voor de wederop-
bloei van de afdeling Henegouwen.

Hij onderlijnde de toewijding van onze betreur-
de J.B. Hulshaegen en het geluk dat onze Gene-
raal zou gekend hebben, moest hij nog de gele-
genheid gehad hebben om deze wederopbloei
mede te maken.

Secretaris_ BAENTS sprak daarna over onze
eisen en over onze verwezenlijkingen. Majoor
BONMARIAGE schetste de geschiedenis van onze
prachtige medaille en verhoopte haar spoedige of-
ficiële erkenning. Als afgevaardigde bij de V.O.V.
40-45 had hij het genoegen te melden dat het
statuut van de strijder 1940-45 eerlang zou aange-
nomen worden, wat het verwezenlijken van onze
verzuchtingen zou vergemakkelijken.

Hierna was het grote ogenblik aangebroken.
Heel gelukkig reikte de Nationale Voorzitter aan
iedereen de medaille van de Ontmijner over, ter-
wijl Majoor BONMARIAGE hetzelfde deed voor de
medailles van de V.O.V.

Het laatste deel van de vergadering werd ge-
wijd aan de vernieuwing van het bestuur. Dit werd
als volgt samengesteld :

Voorzitter : Marcel HEUCHON ;

Ondervoorzitter : Floger LECHIEN ;

Secretaris-schatbewaarder : Adolphe Vanderick;

Adjunct-secretaris-schatbewaarder :

Gustave WANQUAIRE;

Commissarissen : Fernand DELBART, Simon TAM-
BUYSER, Jean ANGELY;

Verificateurs : Emile DELISSE, Raymond DEBLICK;

Afgevaardigde van de streek Bergen :

Robert GODRY;

Afgevaardigde van het Gentrum : Oscar LUCAS.

De zitting werd daarna opgeheven. Men dronk
het aperitief en maakte zich klaar om aan tafel
te gaan. Een smakelijk noenmaal werd opgediend.
Men bemerkte de voldoening op ieders aange-
zicht.

Na het eetmaal werd een bezoek gebracht aan
het prachtig stadhuis

De dag werd in de beste stemming besloten en
tegen wil en dank moest men afscheid nemen,
vastbesloten elkaar zo spoedig mogelijk weer te
zien.

A. Vanderick.
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VRIEND ONTMIJNER,

Enkele kameraden hebben tot nog toe de
lage bijdrage van 40 F voor 1963 niet betaald.

Het is nodig dat dezen zich onmiddellijk in
regel stellen om te kunnen genieten van de
voordelen, voorzien voor zondag 16 juni 1963.

Zie hieronder de postrekening van de af-
delingen :

BRABANT - NAMEN : P.R. 8173.53 - Verbroe-
dering van de Ontmijners van Brabant, Ge-
neraal Jacqueslaan, 172, Brussel 5.

OOST-VLAANDEREN : P.R. 4511.80 - VAN
CLEVEN E., Elyzeese Velden, 5, Gent.

WEST-VLAANDEREN : P.R. 9090.89 - BORIES
R., Zavelstraal, 77, Sint-Andries-Brugge.

LUIK : P.R. 7902.11 - Verbroedering van de
Ontmijners van Luik, 62, rue du Canal,
Ensival.

HENEGOUWEN : P.R. 2504.42 - VANDERICK
Ad., 5, rue du Sablon, Gosselies.

ANTWERPEN : P.R. 1719.10 - DREESEN E.,
Paleisstraat, 44, Antwerpen.

Er wordt nogmaals op gewezen dat zij, die
onze prachtige medaille wensen te bekomen,
verzocht worden onmiddellijk hun aanvraag
in te dienen.

We hopen dat deze medaille eerlang zal
officieel erkend worden. Van dit prachtig stuk
bestaan maar 750 exemplaren.

Om ze te bekomen volstaat het 60 F te
storten op de postrekening van uw afdelinE.
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DAGORDE :

Toespraak van de Voorzitter.
Verslag van de schatbewaarder.
Verslag van de commissarissen-toezichters.
Ontlasting der beheerders.
Verkiezingen.
Vaststellen van de bijdrage voor 1964.
Goedkeuring van de begroting voor 1963.
Allerhande.

VERKTEZINGEN

De hiernavermelde beheerders zijn uittredend
en herkiesbaar : BERTRAND (vaandrig), DE-

SMET, LINDEN, LINOTTE, PRIGNON, SAMYN

R., VAN CLEVEN.

Uittredend en herkiesbaar commissaris : MAS-

SET.

Nieuwe kandidaten : NELIS, TADINO.

!NKOMSTEN
Lidgeld
Terugbetalincren - verwezenlijking
Interest titels - feesten
Kunstraam
Nadelig saldo

Bezit op 31-12-1961

Postcheckrekening
Bankrekening

Rekeningen 1962

22.194,-
156.173,-
48.505,-
8.970,-

66.491,-
Lidgeld V.
Bulletin

Hulp, gewond

U!TGAVEN
en, voorschotten, leningen

Overlijden
Studiën
Wezen : Sinterklaas, lste Communie,

huwelijken, geboorten
V. V.

taksen

64.068,-
17.978,-
19.330,-

9.500,-
8.260,-

38.217,-
50.242,-
18.844,-
37.184,-
40.680,-

304.303,-

16_767,-
11.187,-
66.481,-

Algemene Vergadering
Administrat[ekosten en
Kunstraam
)ntmijnersmedaille

304.303,-

35.939,-
58.496,*

Bezit op 3î-12-1962

Postcheckrekening
Bankrekening
Nadelig saldo

Balans 94.435,-

op de Algemene vergadering zullen deze rekeningen toegelicht worden.

Balans 94.435,-


