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Het sukses van onze jaarlijkse herdenkingstocht naar het NAT|oNAAL GEDENKTEKEN VAN DE

ONTMIJNERS te Stavelot blijft steeds even merkwaardig. ln 1975 hebben wij een zo belangrijke deel-
name kunnen vastellen als de vorige jaren. Beter nog : Het zijn onze kameraden van het AoTIEF die eraan
gehouden hadden er noE talrijker aan deel te nemen. Het was inderdaad een werkelijke eer, niet alleen aan
het hoofd van deze afvaardiging Majoor DE GANCK, actuële leider van de E.O.D. en zijn adjunkt, Commandant
TICHON te zien, maar dat de herdenkink werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Lieutenant-Kolonel

-B\ERTIN en Kolonet VAN DER HENST.

Met een zekere ontroering hebben wij trquwens deze weergezien, hij die, zoals andere jonge lui van
twintig jaar in 1945 als " ONTMIJNERS " dienst hebben genomen en waarvan sommige thans officieren
vAn hoge rang zijn geworden, zoals DAYE, HERMANT, COGNEAU en andere, en die ons kenteken op de nouw
van hun uniform met fierheid blijven dragen.

Van harte bedanken wij al onze kameraden van het ACTIEF omdat zij bewust zijn dat zii onze opvolgers
zijn en dat er een dag komt wanneer zii de onontbeerlijke aflossing zullen moeten waarnemen. Zij weten ook
dat het ginder te stavelot is dat de historische bladzijde van hun eigen roem in de steen blijft gebeitetd.
Net zoals wij, de oudgedienden, beseffen dat de oorlog voor hen, dertig jaar na het einde van de vijande-
lijkheden, nog niet uit is.

Derhalve maken wij afspraak met allen : jongen, oudgedienden, Vlamingen,Walen, Brusselaars, te Stavelot op
zondag 5 september 1976.
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0nze, Algemene Vergadering op 16 mei 1 976 te Brussel
:

11, rlngevolge een beslissing die sedert 1965 door de Beheerraad-genomen werd (zal de algemene vergadering opnieuw te Brus'

çl plaati hebben in " HoTEL ACACIAS ", Fonsnylaan 6 (zuid-statie). \
Ze werd vastgesteld op ZONDAG 16 MEI 1976 te 10 UUB 30 STIPT'

",,: ,; r;r .r"atiË-É"staan uit een aèademische zitting, voorgezeten door de H. GEORGE, National voorzitter, omringd door de

leden van de Beheerraad.

Dagorde

S t a t u t a i r e v e r k i e z i n gen
De hiernavermelde beheerder zijn uittredend en herkiesbaar : de Heren BERGES, BORIES, EECKHOUT'

MEERSEMAN, PIEBEUSE, TADINO, VANDEN EYNDE, VANDEBICK.

Toespraak door de Voorzitter
Statutaire verkiezingen
Verslag van de Schatbewaarder
Vatstelling van de bijdrage voor 1977

Balans van

ONTVANGSTEN

INTERESTEN ... ... 20.400
6.162
1J2A
6.600

Verslag door de Commissarissen-Toezichters
GoedkeurinE van de begroting voor 1976

Ontlasting te geven aan de Beheerders

Allerlei

begroting

GEORGE, LINOTTE,

Commissaris : de Heer ITTERS.

Een mandat blijft toe te kent : een secretaris.
Volgens artikel 23 van de Statuten moeten de kandidaturen, aan de Na,tionale Voorzitter voorgesteld ziin, een maand voor

de Algemene Vergadering.
Na afloop van de vergadering kunnen de deelnemers in dezelfde zaal een eetmaal krijgen, tegen de prijs van 140 F

(dranken en dienst niet inbegrepen).
zij, die zulks wensen, worden verzocht zich zo .haast mogelijkk in verbinding. te ,ste.llen met kun afdelingsvoorzitter. Deze

taatstJiâl-ae lilst der deelnemers aan het maal uiterlijk op 15 mei overmaken aan de schatbewaarder.

Zoals naar gewoonte zullen de vervoerkosten per trein of per autocar terugbetaald worden aan de leden, die hun biidrage
betaalden, alsook de weduwen en de wezen.--*-'W;' 6b-p* iàt,--ÀietËg;d6;aê-àé opgetegde beperkingen in de organisatie van onze algemene vergadering, al de ontmij'

ners zo talrijk en zo geestdriftig mogelijk zullen aanwezigziin'

ALLEN OP ZONDAG 16 MEI 1976 OP POST TE BRUSSEL . HOTEL LES ACACIAS
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UITGAVEN

BEHEER

BIJDRAGE UFAG ...

BULTETIN ...

VERPLAATSINGEN
ALGEM. VERGADERING
STAVELOT
ALLERLEI BEHEERRAAD

OVERLIJDENS

10.525

74.gçtn
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BIJDRAGEN 75

DAS
BRABANT
WEST-VLANDEREN ... t..
ANTW.-LIMBURG
OOST-VLANDEREN
LUIK
HENEGOUW

ATLERLEI
. UFAC

FONDS TIJDSCHRIFT
AùLERLEI ...

BIJDRAGEN 76

BRABANT

4.800
2.924
7.600

1,920
6.250
5.000

34,282

28.490

2.736

5.000

9.353

4.782
20.969

6.816

1.0{0
865

1.500

AI.LFRLEI
JI.JWELEN UFAC
DEELNEMING OP PLECHTIGHEDEN

2.166
450
120

9.4Lr'

32.567

9.090

3.375

79.861

DËEET SALDO WAf{

5.000

79.86{


