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Is heel belangrij;k. Bn omdat veel afdelingsleden vaak vergeten, 

dat ze ook NJBG-leden zijn (wat niet jullie schuld is, maar voor

ail een gebrek aalli kon takt van de zij de van het HB (Hoofd Bestuur)) 

V1olgen in deze se wat artikelen die betrekking hebben op twee ak

tiVïiteiten die niet v:an/door (maar wel voor) de afdeling zijn n1. 

"Fibula" en het congres (zie pagina 10 en 11). 

Vooral de term "het congres" zou de meesten van jullie niet zo

veel gezegd hebben. Trouwens, jullie komen toch allemaal wel op 

ons eigen "congres" (de Algemene Leden Vergadering 18 december)?? 

Tot slot: een. prettig kerstfeest en Gelukkig �ieuwjaar 

-Clac1. ,s van Kuilenburg-

VERDbR� 

Deze SC kan misschien iets minder van kwaliteit ziJn, doordat ver 
schillende mensen (met �izonder weinig tijd) deze krant getypt en 
in mekaar gedraai� hebben. 
Tot ons leedwezen, verhamen we dat Teo �ornet, afscheid neemt van 
de Gofcumse NJBG (ivm studie irt Utrecht), en daarmee zijn werk 
als.Hoofdredakteur van dit blad nberlegt. �ijn stem zal echter 
(met pie van vele anderen) nog te horen zijn in de volgende se 
(alweer de tweede jaargang) waar hij zijn mening geeft in de dis-

kussie die binnen onze afdeling is ontstaan over de plaats welke 
de NUBG in deze maatschappij moet innemen, in de volgende SC, da;r 
er in deze geen plaats meer was! 
NibUWJA11.fü:3Vl.tll.'l8: Maak van 1972(nog) meer dan van 1971! 
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B I B L I O T H E � K Iouwer de Vries 

De berjangstelling voor de bib otheek is omgekeerd evenredig met 
het aantal boeken dat nog steeds aan onz,:;, verzameling toegevoegd
wordt. Terwijl ik nog slechts e�zele malen uitgeieend heb, afge
zien van de vijftien boeken die orJ de +,entoonstelling in St--Nilf 
klaas gelegen hebben, hebben we in de afgelopen maanden al weer 7 
boeken cadeau gekregen. Hopelijk :;,,ul lil de toekomst de drempelv 
vrees voor ons gebouwtje in cle Bogijnenwalstraat kleiner zijn: dan.
die voor ons huis (Kleine Haarsekade 73)
Waarschijnlijk zullen over ongeveer een maand de boeken, die ei
gendom van de NJBG zijn, daarheen overgebracht worden (is inmid
dels geschiedt!!!). Bert (gesch-sekr, archief) en ik (bibliothee�
zullen er één avond in de week (donderdag?) "zitting" houden. 
Het is de bedoeling, dat boeken die ons eigendom zijn, alleen nog
in hizondere gevallen uitgeleend worden en anderf3 slechts in het 
Pesthuys aan de 1eestafel:;mgeraodp 1eegd kunnen vvorden. Wanneer je 
een boek, dat één der leden -toebehoort, wmlt lenen, moet jeje met 
j,e aanvraag t,ot miJ richten. Ik zal het gewenste boek dan op de 
e erst;wo lgende a,wnd 9 wao.rop de lü b]_iotheek geo yend is, meenemen. 
Nadere gegevens hierover volgen in �C a-I, of op de lijst van boe 
ken, die ik zo gauw mogelijk zal samenstellen. 
Zoals ik hierboven al vermelddea9 smaakte ik zevenmaal het genoe
gen a,m een nieuw boek, alseigendorn. van dè NJBG- aan de bibliotheek 

.te kunnen to8voegen. Van de h2er hoi '�van .Peer mochten we viera
boekwerken ontvangen, te vve ten� '' .Ue oorkonden en de kanselarij 
v-an de graven van Holland tot 1-,299 n , deel één en twee (:Ur J .G.a
Kruisheer), en twee exemplaTen van het van zijn hand verschenena
plaatwerk II Gezicht op Gorinchem 11 1�erstgenoernd boek, bestaande• 

uit 2 delen, is geen boek om nu eens voor je plezier te lezen,a
maar een uitstekend studieobjekt voor degene, die zich in dit on
derwerp wil verd:Lcpen .. !!Gezicht 01J Gorinchem 11 is een magnifiek
uitgevoerd boek gevuld met yrenten, die op Gorinchem betrekking
hebben, van tekst voorzien door dhr van �eer. Ik z6u iedereen wila
len aanraden om, wanneer de bibliotheek in ons gebouwtje is inge
richt, dit boek eens op zijn gemak te komen bekijken.
Ook drs J.de Hoog draagt ons een warm hart toe. Dat blijkt wela
uit het feit, da-i:; hij ons drie diklrn 1Jillen van boeken ten ge
schenke gaf; onontbeerlij.k voor den geschiedvorser: �e titels:a
11 Gedaanteverandering van onze aarde of alegemene geologie" (Dr.B
G. Escher), "Mythen v:an Grj_ckenLmd en Rome" CHa0 A. Guerber i bewerkta

7do or l)r. B. Goudsmi t) en 1 1 Oo;r;lcgsti :l dn U\ilr 1V1 "W. Jla• Treub). Laatstge.
noemde boek gaat over het uitbreken en de beginjaren van de eer
ste wereldootlog.
Het spreekt vHnzel:f; dat wij uitermate blij, zijn met al deze 
schenkingen, vv:J.3.rdoor onze bibliotheek g0vuld raakt met studiema
teriaal o�er steeds meer onderwerpen. Moge men er uitgebreid ge
brui{t Vïan. maken! 

AKTIVITEITEN 

l5 december: propaganda-avond in.Chr HBSa� Scholengemeenschap, 
Oude lfoven, aanv:-:i.ng 8 uur. Vertoond worden: 2 films, 
en dia's van de NJBG. Leden van harte welkom� 

18 december� ALV :i.n .t1esthc1ys Bagi jnE:n'Na J.straa t 2 2 Gorinchem. .Aanv 
0;J uur , ., · �- / 7 o'- 7,.._.,t u·--,J. ')_, l., "'_i/.,_,_,.__, .. ·,rr,VU or 0 tcV - ll·i-·-··ng (Lei· Q 

7 wV n? ) S' s· uur 
broodma:Jltijd; 3 �1ur vergo.dE::ring,. daarna "gezellig
samenzijn"

12 december: Solution in G·orcum (hoefi:; niets met geschiedenis te 
k-Pn 1 
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AGENDA ve.n de 1ed,:;nvergndering op zaterdag 18 dec in Pesthuysl ,-
__,.____ 

1.n Openingn
2.n Ingekomen stukkenn
3. Notulen van de ledenvergadering, gehouden op 17 december 1970n
4. Jnarverslagen;n

a.n verslag van het sekretc-1riaa tn
b.nverslag penningmeestern
c.n verslag gesch. sekr�n
d.nverslag hoofdredacteurn
e.n verslag kasco□missien

5. Begroting voor het jaar 1972n
6.n Het Huishoudelijk Reglement van de afdeling (afgekort: H.H.R.)n
7.n Rondvra:1g 197-in
8.n Benoeming kc3.scom□iss:Le ·1972.n
9. Verkiezing bestuur 1972. De voorzitter, de sekretaris, den

penningmeester en de geschiedkundig sekretaris treden af.n
Het selrreto.rio.2t zé:tl volgend ja.:::.r gesplitst worden in eenn
organisati8•�sen

kretaris (0 .,3.) en een Algemeen Sekretarisn
(A.s.). De voorzitter en geschiedkundig sèkreto.ris stellenn
zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de ontstane vaca
tures de volgende kandidaten�n
Org2.nisatie•�sekreta::-is ~ W .L.J" Voog_t te Gorincheo.n
Algemeen sekl�et�:ris ·· Klaas. de Boer te Giessenburg
Penningmeests:r(�,esse) :Iö·'@"7J�Q::]3erg te Gorinchem ..n

10.nDicharge vnn het bestuur �971n
11.n Benoeming nl.euv-,G bestuursleder:n
12.n Verkiezing Hoofdredacteur voor 1972n

Hiervoor :c\telt zien Ro_vnn_Acq_noy to Gorinchem zich verkiesbaar.n
13.n Rondvra3g 1972n
14.nSluiting.n

N.B.: Het bestuur van 1972 znl voorzien in diverse funktiesn
zoals bibli0 Lhecaris 9 keukenbeheerder en de afgevaardigden
in div2rse andere verenigingen waarvan de NJBG afdeling 
Gorincheri c:en zetel toegewezen heeft gekregen. 

PROGRAMI�t� v,oo!' , .. J.ogGIJ.Vergn,_C.eringr.18 

Aa nvé}_I}g te ·1 5, Uü Ulrt:' in Fes tiiuys 3 Bngij ne nwa 1s tra::i. t 22 te Gorkum. 
Mevr. E. Wiegersm2, conservatrice van het Rijksmuseum.voor Oud
heden te Leidenn? zal(O .V ."î vo.naf 15 ,30 u een serie dia r s 0ver de 
EgyptisQhe afdeling van het museuo. Hierna diskussie. 
Van 18..-00 " l9" 00 UW'.' Zé\l or door de afdeling e8n J2r�q__dmac1.ltijg
verstrekt wortcn . .  · 
Hierna zo.l de eigenlijke li�Q:Lfffilg..Qp.er_t,ng beginnen met een koffj&_,-. 
paqz;e o□ 21"15 tm::'.', Ve hopen hicr�eo om 22 ..,00 u klanr te zijn. (Met 
de ledenvergad8r·:lnp.:n9 bedoel lk!), Hierna worden de leden in de 
gelegenheid gestoJéi · nor, w::.t no. te pr·o.t-Jn. �
HET.IS i;Ti�=-, .JJ-�, T?EDCELHJG_ DA rri_ IEDSREBN A /1.NWEZ IG IS, DAAR DE LEDEN,_ 
Y�RGAD2RIL(L...�·Ill_r}DJ,,r� AAJ'SQ::\!��--!_ . -sekretaris-

https://li�Q:Lfffilg..Qp
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Nadi:t, zoals' waaJEschijnli;jk. Öekend, �p •·17 ·december 1918 de afdeling op..:.
gericht was (ledenbest;:md toen 10), l3 1971 een·jaar geweest waarin.de 
afdeling talrijke dih,gen georganiseerd heeft. De algemene indruk die de· 
activiteiteri op mij ac�ter gelaten heeft, is dat ik tot mijn spijt moet 
zeggen dat steeds weer dezelfde leden op de activiteiten verschenen, en 
dat vele leden steeds weer verstek laten gaan.
Ook heeft het bestuur geen enkele reactie van de leden ontvangen, of al
les naar hun zin ging in de afdeling of niet. De leden moeten volgend
jaar toch eens proberen zich kritischer op te stellen tegenover het be
stuur, en niet alles voor zoete koek 2annemen. 
Desalniettemin is het kon takt tus'3en de leden en het bestuur al tijd nog
al goed geweest geloof ik. Ook was het bijzonder verheugend dat zovele 
ouders donateur vàn de afdeling zijn gewo�den, wij hopen dat wiju vol
gend jaar ook weer als donateur kunnen inschrijven. 

ACTIVITEITEN IN HET JAAR î >7·: 

Op 1 februari vond de eerste activiteit van het jaar plaats. Er werd 
een film Nubie 64, met franse tekst weten jullie nog wel) vertoond. 
De opkomst was vrij groot� er waren ongeveer 30 mensen. 
Vervolgens werd op 19 maart door onze enige aktieve donateur: Geert 
van Nieuwenhuizen een lezing met dia s gehouden over de Dourdogne i_n 
Frankrijk. Ook deze werd vrij goed bezocht. 
Omstreeks 'deze tijd ha� nog iets verhe�gends plaatsgevonden: het 1� 
nv,mmer_ van Scriptum Caspringium aarsc:houwde het daglicht. Dit blad is 
na de eerste nummers, die nog e.en beetje experimenteel waren, ui tge
groeid tot een volwaardig afdelingsblade9 dat als een van de weinige
NJBG bladen. regel ma tig is verschenen ( en z,al blijven verschijnen). 
De speciaal voor dit doel �n het leven geroep�n commissie ter foto
grafering van de historische monumenten in de oude binnenstad ( een he
le mond vol) heeft ha2.r werk uitstekend verricht. In de Paasvaknntie._ 
werden ongeveer 70 dia.s gemaakt. Deze serie (gedeeltelijk) werd op _ll 
april aan leden en donateurs vertoond in de Openb. MAVO. 
Onvermeld mqgen ook niet blijven de vele kleinere activiteiten, die bij
de leden thuis gehoud�n werden. Zo hield Bob Nater een keer een lezing 
over pijpekoppen en Bert Stamkot over de geschiedenis van Gorinchem. 
Op 22 mei ��rd door 9 leden deelgenomen aan de excursie naar Rotterdam. 
Na een rondleiding door de stad,doQr een gedeelte van het bestuur van 
de afdeling aldaar, werd de terugreis aanvaard. ( na de terugkeer in 
Gorinche� moest ondergetekende vaststellen dat zijn brommer er al vari
door was, een gebeurtenis waar hij nu gel'•k�ig ook al overheen is!).. 
Kort hierna {om precies te zijn op 25 mei) werd een propagandaavond ge
houden in de Rijksscholengemeenschap in het Wijdschild. Na een uitge
breiie propaganda gevoerd te hebben waren er ongeveer 50 mensen aanwe� 
zig. De avond verliep goed en we hebben �r enkele leden aan overgehou
den. 
Het was de .bedóeling dat op 15. 4uni een ledenvergadering gehouden zou 
worden, daar sinds· de vorigeh;'t'-iedenaantal bijna verdubbeld was ( er 
waren toen 16 leden ingeschreven). _Doordat ongeveer 60 % van de leden 
echter verhinderd was om te komen kon het niet doorgaan.
De Streekstichting haè ons uitgenodigd op de oprichtingsvergadering 
van het Streekhistorisch Centrum. Toen de afgevaardigden van onze.ver
en- werd ons tijdens de vergadering eeniging daar aél,ngekomen ware::.1� 
bèstuurszetel aangeboden in deze stichtiüg. Deze hebben wij aanvaardt.·

. . 
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Hierna volgde. een periode van rlilst vè:i"Ör cië ·-së·d
,. 

·d ( die toen bijnas-fuûrsleden 
overwerkt waren)wa�t de zomervakantie was aangebroken. Nauwelijks was deze 
afgE:llopen of dei eerste bestuur1:1v.�rgaderi,pg zat er al weer op ( vqor de goe'

de_d brde: het bMltuur- ;heeft dit Jaar 19 ltèer .:v-er-gade-rd, gem.- e-ens in de 3-- ,iü 
weken. Daarnaast hebben de bestuursleden ook nog zo .n 10 werkgroepvergadë;:.-

nringe- bijgewoond) .w.,, mogen geloof ik ook wel stellen dat het. bestuur dit 
jaar -g-00d samengewerkt .heeft 13n dat er tijdens de ·bes-t:11ursvergàderingen r-. 
al tij-a-• èen gpede sfeer .h.d ·:;ing. -, _ 
Na de-vakantte werden oök de werkgroepen aktief� die voor de vakantie op
gericht '-war.en. Het meeste werk heef.t de werkgroep voor de expo sitie in ,de .d

r 

-
BelgisQhe .zusterstad van Ooripchem: St. Niklaas wel verricht. Na enkel� � 
maande-n .. .ian voorher.eiding , waarin voor een verzekerd bedrn.g van 20�000 .è)

·,:·gulden. aan goederen... ( �oals schilderijen, maguette s en prenten) ver<Zarneld 
vas, werd -van 3..;.Qktob�r - 3 novem_ber de tentoonstelling gehouden. De ._ex::;. B 
positie. werd geopend door burgemee sfer Schreuder, terwijl er een inlei,d_end P 
woord .w-2.s ...ge sproken. door de stad sar.chi var is� de heer Busch. Op de ze ·expó- i.\r 
si tie �zijn.:, óngeveer 500 mensen geweest. P 
Het·be.:Siüü:r há�ä.'.:fnd

"' 
rnaärt aan <le gemeente gevraagd of wij de beschikking

konden.-k;
r
'ijgen overd1 een jeigen afdelingsgebouw. In juli kregen wij het ver

heug:eridë< bericht v.än:,_fü" "gëmeentè :d.dat ons het pand Bagijnenwalstraat 22. 
was ·toegewezen. Bij ons eer,ste bezoek aan dit pand schrokken wij wel er.g,
daitr het een ·ontzèi:;'tënde bëfide was Tri het gebouw. Gelukkig werd· v'an allè___ ·__ 
kanten medèwerking verleend zodat de cr�e troep al gauw uit het pand ver

-dwenen was. Daarna ·-volgde nog eens',een periode van 3 maanden- hard ·\.:rerke:tl.0":EHf 
( waarbij helaa.s steer:J_s weer dezelfde. rpensen áktief wà:1'.'.@n). Op 13 novembê?",'.:""
kon hE)t pand warde ll opengesteld• Dit ging gepa2:rd mel, �en .grote geestavQnd �J 
waarl:ó,j ongeveer 1 6 1� den Ftanwe zig waren. Dit gebouw-gi:at;" nu gebruikt worde:b 
(en wordt al gebruikt) als trefpunt van de leden ...JJ:et,i$ tot eind 1971 open 
op donderdagen en zatèrd,agen. Het best.11.ur 197 2 zal pekfjken op ,welke dRgenf
het in. 1972 geopend zàl zijn. , · · · . · : .f +1d
Op 26. september was. de .oSdèling Utrecht te gast bij ons. .d door 1hén (Na deze 
als ge sla.-::.gd be schouwde middag werde_n wij uitgenodigd voor een t,egenbezQ[ek 2ld· · 
( iets voor het nieuwE3 be stuur).__ . . J',8 '\ 
Geert Vé',n Nieuwenhui.�en ,hield op 1.2_Qls..t2.bCI.2, zijn 2e l\3z5,ng: ..van het jaar,] l1 
J ammer,genoeg waren er dit keer niej; _,::',O veel mensen als"· de· eer st·e keer-.,,_; f; çi 
hoewe: het zeker zo interessant was . zij11 lezing met dia. s over B:ome • ." O î 
Het bestuur .i;;, enige tj,jd geleden ben2,derd door de Bond Heemschut. f· î 
Deze Bond gaat, zoals bekend, acties voeren voor Woudrichem. Ons werdttU St 
gevra2,gd of wij belàngstelling hadden voor een ztel in het plaatselijk�)i Et 
bestuur dat deze acties gaat voeren .. Hierin hebben wij tiegestemd. Ook;:<1 +lt 
zal ·vo"lgend ja.�,r eefi'bestuurszetel ván de Historische Vereniging "Oud· Gor cum" 
door iemand van onze·d afdeling bezet worden. 
De op 20 novembf.,r geplande e:1:cursie ,riaa:t'_ Leiden kon niet doorgaan, doordat 
de reiskosten (bijna 10 gld.)nogal bezwaarlijk waren voor vele leden, wat 
goed te begrijpenis.
Als, u dèzê krant in handenkrijgt is de propé1gand2,avond op de Chr. Scho�ii 
gemeenschap al weer achte� de rug. Op dinsdag iO november wordt daar nl. 
een propagandaavond gehouden. ---�
Onvermeld mag ook niet blijven het vele we:2k wat Douwe de Vries heeft_g'Îv,•"·,
da2.n voor de bibliotheek van de afdeling. Hij heeft vele boeken geinvën1;•g;i-1 
riseerd en dit heeft geresulteerd ih een stencil met tientallen titelsi t 
Dit zal waarschijnlijk in januari aan jullie uitgereik� 'worden. À��)A 

In landelijk verband heeft de afdeling ook niet stilgezeten. Alle V.k."f/3. %\IJ
(Vergadering voor Afdelings Vertegenwoordigers) zijn bezocht. Ook zijn,),�nt:,,b
kele leden meegeweest met de paasreis.van de NJ:SG. Ook waren er tijden� À�t➔ 
zomerkampen mensen van onze afdeling te vinden in bij enkele kampen. , 1;s�"JÜ 
Tot zover het verslag van do activiteiten vari onze afdeling. 

- secretaris-
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f rVERSLAG P E I'J H I N G H E E S T E R 

ONTVANGSTEN JB�erotinge1 71 Boekjaar . 
1 71 Begrot. '.Z?,. 

Saldo f . -- ' -- f --, -- f 1o, __. 
Vrijwillige bijdragen
Contributieafdrachten --,--

144,-- 31,25 
3 7, -- -- ' 

83, -- 125,--
60,--

150' 50 Donateurs 
5 Lezingen en films --,-- 65 ,24 

·eStencilwerk (Adverteerder: ) --,--
279,--

2 o,--Inkomsten gebouw7 75,--
485,-- 550,--

_22 ,4o 
8 Subsidies 1 70, 
9 Keuken v/h gebouw --,--

15'1 0 Diversen 25'--
,. 

70,87
291 , --_;;;' -- --,--11 Kruisposten 

+ 

f 449,-- f 1415,26 f 1020, --

UITGAVEN 

2o, -- J 47; 50 Diverse commissies1 ff 
50,--onderhoud2 Gebouw 233,44120,--b) huur+.e le ktr.e

61 ,43 3 Lezingen en films 90,--
Bibliotheek --,-

75,--
2 5' --gesch. sekr.4 + ·- 50,--45,805 Administratie 36,--

6 Exscursies 90,--
60,--

100,--
200,--

1 5, --
--,--

7 Stencilwerk 
8 

170,79
Verzekeringen --,-- --,--

Abonnement op Flint 8,--
Diversene 15, -- 88,88 

9 
1 0 

--,--

-- '--:-
· 

1 1 Keuken v/h gebouw --,--

12 Giften van leden --,--

· --13 

6,--
Kruisposten --,-- 268,--

14 Kapitaal 2 o,-- 41 9, 01 
--,

30,e:--
C 

' + 

J449,-- f 1415,26 f 102 o, -- · 

B.B.: Uit deze gegevens blijkt,-dat er posten zijn vervallen,
nieuwe posten zijn verschenen en posten zijn samengetrokkeN. 

FINANCIEEL VERSLAG 
Wat betreft de financiéln heeft onze afdeling het aardig gedaan 
(ook op andere gebieden trouwens). 
We zijn dit jaar met veel geld in kas en op de giro ge€indigd wate
de nodige verklaring eist en dat is deze: nl. dat we np 16 nov. 
een aanmoedigingssubsidie van de gemeente ontvingen van f 250,--.
Deze f 250,-- zijn echter geheel �pgenomen in de begroting van 
1972. Dit is ook het geval met enkele advertenties in S .c. voor 
volgend jaar. We hebben f 92,50 aan advertenties binnen gekregen
(dit wordt hopelijk nog meerj, maar dit is ook voor volgend jaar. 

• 
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�e nou1.uwna van j 30, --, om ons .ot aan het einde v�n he1, J ... , 
staande te h-,uden. (We wisten toen nog niets van dè aahmoedigiL.L 
subs,idie en adverteerders af). Deze aanvullende subs.idie hebben 
Vè óP 1S november ontvangen. Dit zijn de voormaamste Oorzaken·.
dat het kapitaal van de afdeling nu zo groot is. 
Nu enige opmerkingen aangaande het afgelopen boekjaar.
Allereerst de post Jezingen en films. We zien hier een ingekomen
bedrag van J65 ,2.-4. Dit bedrag kwam tot deze omvang door het ver-· 

Tkopen ,an kntie en koek tijdens de aktiviteiten. 
Bij stWfilwerk zien we een ingekomen bedrag van J 279,--. Dit 
komt d\'ilr de adverteerders van 1971 en 1972 èn de abonnementen 
vans.c. 
Iets ov::r Giften, oftewel vrijwillige bijdrage van de leden. 
Op de r;egroting stond bij Ontvangsten een bedrag van J 144,--� 
we zier echter dat we maar f 31,25 hebben ontvangen. Dit komt 
doorda1 de vrijwillige bijdrage in juni 1971 is afgeschaft. Het 
was de Dedoeling dat de leden maandelijks J 1,-- zouden schenken 
aan de afdeling om de afdeling op gang te helpen. Claas van Kui•
lenburç had al voor het gehele jaar betaald en dit verklaard ook 
de J ��-- bij de uitgaven voor giften aan leden. 
Dat de donatie.-gelden van onze afd. zo hoog is, hebben we te 
dankep aan vele ouders en wel in 't bizonder aan dhr. Van Kuilen-
burg.
Bij SLbsidies zijn ook de contributie--afdrachten opgenomen, van
daar c�t deze post zo hoog is opgelopen. We hebben J 130,-- sub
sidie van de hoofdband gehad, f 320,-- van de gemeente en een 
contrjbutie-afdracht van J 35,-- van de hoofdband voor 14 leden. 
Dit lsatste bedrag klopt niet geheel, daar we meer dan 14 leden 
hebbe� en daarom meer zouden moeten ontvangen. Hierover is ver
schil2ende keren geschreven maar we hebben tot nu toe nog niets 
gehoord van de Hoofdband. Een vreemde zaak dus. 
Dat dé post Diversen zo hoog is geworden t"ij de inkomsten en de 
uitgeven komt o.a. door de tentoonstelling, verzorgd door onze 
afdeiing, te St. Niklaas (België). Do onkosten hiervoor werden 
vergced d�or de gemrnente, vandaar inkomsten en uitgaven.
Onderdeel van de post commissies is de filmgroep. Deze heeft 
zich bezig geho1Jden met het maken van dia-series over verschilv,
lende onderwerpen zoals Gorinchem, Woudrichem en tentoomstelling 
te St. Niklaas. 
Post gebouw is flink opgelopen, daar het in st�at brengen hier
voor het nodige geld opeiste. De elekr. kosten van het gebomv be•· 
dragen ook veel. 
Dit waren enige opmerkingen omtrent het afgelopen jaa�, naar ik 
meen een gunstig jaar. 
Laten we hopen dat het volgend jaar minstens zo goed gaat met è.e 
afdeling, of liever nog beter. 

-penningmeester=e
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FIBULAd-

In dit artikel wil ik naf
f 
er ingaan op 6ns bondsorgaan· Fibula o 

Degenen die ;Langer dan drie maanden lid zijn hebben tenminste 
een maa_l _kennis kunnen nemen van dit blad. , . 
Veel NJBG-ers s_taan nogal sceptisch tegenover fibulan Voornaamste 
punt van kritiek is, dacht ik, de kostenfaktor. Voor de Fibula 
wordt per jaar zo· 1 n f 7500, .... uitgetrokken. ·Eén Fibula kqst,-, incl" 
verzendkosten, zod1 n f 1400,--. Het eerste· bedrag is ongeveer 1/3 . 
van de Bondsgeldeno Ik vind dit �eer ,veel; en om .dit bed:ra·g t(;;
krijgen moet dus eigenlijk op andere posten ,subsidie afdeliqgen 
bijv.) bezuinigd worden, Hoe komt dit nu? 
In 1960 had het toenmalige Hoofdbestuur de illussie dat het'- leden
tal van de NJBG zou blijven stijgen. In dit geval kon men-gerecht
vaardigd een gedrukte periodiek als Fibula uitgeven. _Hel�as: het 
ledental bleek constant te blijven, Bovendien blev�n de advertenr 
ties u�t- Als verdediging voert men wel aan dat ·het een soort vi
sitekaartje m0et zijn, en dat, als de Fibula in een andere vorm 
(stencil bijv.) zou verschijnen� de v_ele leeszaalabonnementen 
waarschijnlijk wel gedecimeer·d ·zouden wórden. Dat laatste laat 
zich echter moeilij'R: voorspelleno Bo·rnndien: ·Fibula ·:is er in de 
eerste piaats vc,or de leden en niet voor donateurs of leeszalen. 
Dat visitekaartjes-idee is wel aardig, maar ons visitekaartje is 
dan wel erg duur! En kan de vereniging zich dan niet nog beter 
presenteren door dit geld aan aktiviteiten te spenderen?
Bovendien kan de geschiedkundige ~.vaarde van Fibula in· twijfel. 
getrokken worden: veel artikelen blijken moeilijk leesbaar en 
door het_geringe aanbod is de keus gering.
Ook als contactorgaan vold•)et de huidige Fibula helemaal niet,
dacht ik, en h_et zou toch wel een positieve ontwikkeling zijn 
als aan dit facet Vetn de bondskrant meer nandacht werd. besteed. 
Zowel qUG uiterli'jk als inhood is voortzetting vnn de huidige vorm 
ook niet aan te raden. 
Welke alternatieven zijn er? 
Om alle alternatieven die inmiddels door diverse personen etnn de 
iprde gesteld zijn te behnndelen zou te ver voeren� maar nls illus_
tratie zou ik n·ls voorbeeld een gestencilde Fibula neme.no Deze zou 
vaker (= Gktueler ! ) kunnen verschijneno Door de grotere omv_ang zal 
er nog meer pl20.ts vrijkomen voor afdelingsnieuws en BB mededeling•• 
en. Bovendien zouden we, zelfs bij �en o:plnag vo.n 20 nummers van 
plm. 1 O pagina I s� ·nog anderhalf duizend gulden overhouden in ver
gelijking met de· gedrukte Fibulal Mao.r'•ook is bijv. overwogen
�ff-setdruk, goedkoper soort papier etc. 
Uit nl deze mogelijkheden en vormen zal tenslotte er één gekozen
moeten worden. En hoewel de hoofdredacteur voor volgend ja.ar nog
gekozen. moet worden durf ik toch de volgende prognose te geven.
Om te beginnen zal er een redactie worden gevormd zodat de beleids
bep:1ling en al het werk niet ·zoals voorheen neer zal komen op éém 
bestuurslid Deze redaktieleden hebben ieder nauwkeurig omschreyen o 

taken wa8rdoor zaken als verzending, advertentieaquisiti�, tiitwer
king ·van n.ndere druk-mogelijkheden, grafische verzorging ·etc. beterd
verzorgd zullen zijn.
De vijf Fibula's zullen dan regelmatig verschijnen, mogelijk ver
gezeld door twee expirimentele Fibula 1 s "nieuwe stijl11 

o De· uit--
voering en druk zal nlo uit praktische overwegingen toch nog.weld
even gehandhaafd blijven, tot and�re plannen geheel-uitgewerkt
zijno In de Fibulo. zullen vastG rub:'ieken komen�_ bondsnieuws

-, 
af

delingsnieuws(!\ boek/filmbesprekingen, agenda .(tèntoonstellingen-
etcdo ) en aktua� - >-
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1->6�k zullen er weer themnnummers· verschijnen, die een bep20.ld
facet van de geschiedenisbestudering behàlde 1' n. Op deze wijze
zal getracht worden de leden nauwer te betrekken bij, "de bond" 

7 

en hen meer service en een beter, voor hen interessan,ter, blad in 
de bns te laten krijgen.
Wie de Fibula kent en daar (misschien n.a.v. dit-artikel) ide�n 
over heeft, hoe extreem ook, mag ik in het belang van ons aller 
lijfbl'.:ld verzoeken deze ann mij door te geven.,.
Zo, dat was 't dan. Ik hoop dat ik er in geslo.agd ben het meest 
essenti€le en interessante vnn deze uitgebreide materie op d�ide
lijke wijze over te brengen. 

-();laas van Kuilenburg,-· 

HET CONGRES 

' · Hot Congres is de algemene jaarvergadering van de N "J "B �G
Hierop behoort het beleid van de vereniging te worden bepaald en 
wordt het volgende bestuur gekozen. Er is een zekere analogie met 
de opzet van de algemene ledenvergadering van onze afdelingc,
Belangrijkste element is uitera9rd het vergaderen en degenen die 
daar tegenop zien kan ik afraden hierheen te go.an. Alleen als je
gefnter·esseerd bent in de "interne" NJBG politiek, is dit hÈiteve-
nement bij uitstek om dao.'r kennis vnn te nemen. ..
Dit jo.2.r zal het Congres in Bunnink worden gehouden en zo.l ook nu 
weer in het teken van �en bepa0.ld thema stnan. Ter afwisseling v·-:i:n 
de verg3dering worden e� nl. lezingen, excursies, discussies enz. 
georg:.niseerd. Gedurende drie dE1.gen 11 wonen11 de 60-120 deelnemers 
in de jeugdherberg. Meer informatie hierover wordt (of is) _door 
het H.B. wel opgestuurd. ·. 
Hèt hete hangijzer, w::it ook dit jao.r weer nnar voren gebracht ud. 
worden. is de Fibula. Daarnaast zal er uitera�rd op het beleid 
vnn de· diverse H.B. leden de nodige kritiek worden uitgeoefend. 
Hope�.i jkni 'mari:r dat ligt hela:J.s weer niet in de verwaçhting � konen 
er dit ·jaar enkele tegen-kandidnten (tegenkandidaten z•ijn dnarom 
zo bélangrijk o9:iëlt men bewust kan kiezen 166r of tegen een bep�
beleidsopvatting). 
Ook onze c1fdeling zal vertegenwoordigd zijn, evenals vorig jao.r . ,
(met do.t verschil dnt we toen 3 stemmen hadden en nu, i.v.m.··1eden-· 
stijging 5 !) • 
Dit znl tevens de laatste bondactiviteit zijn van het jaar, 

·."I'. /. 
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Nieuw\':: ..Leden� :Ketos Steers;,·Nieuwe- Hoven 99;,Gorinchem; tel.�01830 
22828. lid per 12 november 1971. ,

Bed.nnkt: Teo Cornet te Sle�uwijk en Jetty vaµ.de Berg te 
Gorinchem. 

N\::?.��':'.'.�.e Abonnee's: Chr BAVO & J:'An1 Kon Wilhelminal8:D.Y.L2, Gor:Lnchem 
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INHOUDSOPGAVE; van de artikelene1 betrekking hebbende op de .. ge
s_chi:�,9-eµis 1 en welke zijn vers.olienen in se eorste 
jaargang 1971 .. 

Archeologie: Hoe kunnen we een vond�t d_at�r�n?- R.�.Acquoy -
S e 1,IV; pa g 10, 11, 13 . 

Gorkum e.e.: eastrvni easpringivm; R.Stamkot; se 1, I; pag 9,10
De Sint-Janstoren; B.W.Nater; se l,II; pag 10. 
Klooster 0vdenhage; R.Stamkot; SC l,IV; pag 9. 
De NJBG en de sanering van Gorinchem; H.Stamkot;
S C 1 , xV ; :pa g 8 . 
De Biesbos; G.H.J.de Kroon, R.Stamkot; Se Special

Kerkgeschiedenis: De Ierse kerk en Europa; G.e.van Nieuwenhuizen 
Se l,III; pag 16,17; SC, l,IV; pag 14,15; SC le1 V; 
pag 10, 11. __ . 

Klassieke Gesch: Aboe Simbel; R.v.Acquoy; se l�II; pag 11,12,13.
Moderne Gesch: Amnesty Internatinnal; L.easteleyn; se l,IV; pag

12,13.
Stichting Wereldwinkel; R.Stamkot; se l,IV; pag g

Munt�n en Tegels: Muntvondsten van Gorinchem en Omgeving; B?W.Na 
ter; Se l,I; pag 12. 
De Munten van Zaltbommel; B.W.Nater; se l,I;pagl3
De Munt te Gorinchem; dr H . .t,;.van Gelder; se l,II; 
pag 8,9.
îegels (I); B.W.Nater; Se l,II; pag 14. 
Tegels (II); B.W.Nater; se 1, IV; pag 16. 
Tegels (III); B.W.Jfater; Se l,V; pag 12. 
In de drie Bloempotten; H.F.van Peer; SC l,III; 
pag 12, 13, 15. 
De Cent; B.W.Nater; se l,III; pag 18. 

Musea� Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden; R.v.Acquoy;
SC l,I; pag 9,10. 

LIJST VAN AFBEBLDINGBN; verschenen bij, de artikelen in SC 

Peutinger Kaart (gedeelte); SC l,I; �ag 9. 
De Sint-Janstoren te Gorinchem, gezien vanuit het noorden; se 1,

II; pag 10,
Kaart v-an Egypte (Nassar Meer); SC  l,II; pag 11 
Dwarsdoorsnede tempe,l van Aboe Simbel; SC l,II; 1,Jag 12. 
Doorsnede Graefheuvel (Swalmen); SC 1, III; pag 15. 
Kaart Klooster 0vdenhage (situatieschets); SC l,IV; pag 9. 
Bodemprofiel; SC 1, IV; pag 10. 
Tegels: 
·Teg e 1 ( 1 ):; S C 1, II; pag 14 
Tegel (IIQ; se l,IV; pag 16e
Tegel (III); SC l,V; pag 12 
Tegeltableau "In de Drie Bloempotten"; se l,III; pag 13.e
(niet opgenomen zijn de illustraties in de SC-special)e
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Io ··i tj_eve 1.cri tj ek ennooo.z;:_kelijk wellicht,
De Jeden zelf kunkan v6of de ledenver7 dering worden ingestuurd. 

nen uiteraard ook nog op die vergadering z�lf s�g�esties doen. 
Tenslotte zal het aldus gevormde reglement a.. m. v. stemming goeor-re 
keurd kunnen worden. 
Hierna moet het no,çr door het hoofd be stuur r:o edrrekeurd worden. 
Eventuele wijzigingen die door het H, B. aangebracht worden 9 vror
den onmiddellijk gepubliceerd in het afdelingsbled, wa�rn het 

11
11 HHRt officieel geldig is. 
Men zou zich kunnen 8fvregen of een HHR (in deze omvang) wel nodi� 
i·s. De ervariIJf leerde ons echter v2n wel, en bovendien is de 2f
tleling verplicht een_JiHR te heb,,en. 
bit is d.:::cht ik heel fii-11-e:t._1�.Q_tt, het belan.o:rijkste wet hierovert
itezead è.iende te v1or0.en. ----....__ _ 
11e re1cenen op reakties! 

Cl2as ven Kuilenl:Jurf>'. 

REGLLMENT DBR HISTDRlSCHE VEHBN I<' IF.G 
A JJ.8 Vi:R.CL IG IWL 
1 de vereniaing draa,ç,:t de na m 11 NJBG-c=:fde7-inp.: Gorinchem. e.·o •. 11 

en is �evestira te Gorinchem. 
2 c1e v,:::,:'e,1:i_··,1'.·1· :is een af,-0Ji_1�r-- va:n ée Neélerlanr',,,e Jel1·('-r,nJ·

i:fr B c:·:·vr'er --. van cle G-esoh e/e:" 7' (J\TJBG) en za1 �-�:cl, a-·E:;n
ter··-evo· ne 0ric"ervïe'Y'nt:;n aan r'e '3tatut8n en het Al ·-emeen Lui r::r01•
reJj �; 'letr·l e11er,t vn c:ezt Bonè, c7ie rus al1 to,'1atj scb ven k:racht 
zj4n voor re 1 eaen ven de verenjgj�g.

B DUUR 
7 c�e vc-re·-,j0···r,.,. is OT'-'Ter:i·ht 0:7 ,, r' cefh,,.. 1 970 
4 r'e v J'.'é'n·: -·1T1,, kan ni_et 1·orren n·,irreJ�eveYl '70 

7 an,..,. tenmins ..; P. nor-' 
tJen lefeu baar wensen te bebOuélen. 

5 bij onheffin" vin de verenigin� worden de ei�endommen oppe
stuurd na ar de NJBG. Indien niet binnen drie j aa.r een FJB(-'-
afdelinfl" in dezelfde pla,0 ts worclt opgericht vervrülen zij aan 
de Bond, nders a n  deze afdeJing.

C DOEL .EJ\! l\iD. J:GL EF 
6 de vereni�in� stelt zich ten �oel onder �e ieu"d de bel n"stel-

1 ino· voor en de l:)eoefeninf'!' van de P-8 schiedenis te 'hevo rdere·n. 
Hiertoe �ebruikt zij alle wettioe middelen. 

D L�DEN ERELEDtN Et DOFriTtURS 
7 de verenirrin,,,. onderscheir t :ne.nlij ke en vrouwlijke e:rel eden, 

leden en �onateurs. 
8 lid kunnen zijn elle NJB�-leden die zulks te kennen �even en 

die qeen lid z.ijn vnn een ;:·ndere fdelin.0- 9 2lsmede leden v.~n 
een 2ndere aîd.eJiner en Jü.a-eJilene Leden die f 2, 5o in o.e ·fdelings

a l"l clekas storten- en_ zich overi.rren.s houden beDalinrren beschre,;en- · 

hun Jeden-verpa
de 7el clir: 

van eenereleden worden op grond verdiensten in 
derinr- volp:ens artikeJ.1.1 Jbeno emc_lt met tenminste 3/ 4 van 

ui t,o:e bracbte stemmen,· Zij he bl,en geen stemrecht. 
1" DO}i: A '.L'.tfü rl.S 

steunen de vereriip:i-�,p: met een .12"lLijkse fin nciël.e bijdr2p::e van 
minimatl f 7, 50. Zij kunnen d.m.v. een beslissing vtan bet 

!1 ' 
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i,estuur uitgenodigd worden op èventue1e e.ktivi tei ten ven de 
afdelin.<t, Zij ontvan°·en evenais 'do·n;::-teurs op de hoofdbond het 
afdelingsorgaan �ratis. 

B SCHORSIFG EN ROYE>tENT 
11 diegene cl_ie zich _vo1gens het oordeel .v n het he-�ituur ernsti,,--· �s

misclrar,c:i:t o'f" net 'bel Bn.g va.n de ver gade.ring op weike andere 'wij
ze fü-·n oök sche2dt kan· d.m,v. een.. -·eJ_,.,.emene ledenverfl"aèermntJ.: 
.r:reroveerd worden mi t-s dit.door tenminste 3/ 4- van de aanwe zi,c,-e .s
stemhsbbenden aewenst wói[t aeacht. 

12 een lid ken '?'eschorst· wor.dcn· ind:i,en het betrokken lirl zich' op b· 
I

één of 6.ndere wij ze onttrekt a�n de financiëJ.e bepelin,Q'en · . 
.. 
· 

v� n de veren_i
1

i �?" ,,\?,e�ch;�·:J'{:eyt JP rf3);t: +tHR. HiE.rover: .be sl i �t .�het ['s cv,!,
1o è''""_s

H1::;T EE'S'1 

.s

o:�, . u 9 
-·I1Utffi 

�p-ërsorien te weten, voorzi ttet��q{k-dk--"·dd 
�.a�:F-slffi�._t: ds

s:-1
F 

'I

�rt��;j. e§Jrn{füÎ/4oo�_cn-:etrmi st :avr qfs
f.'7,·h ,.:i ·1 "ude OOs1-creL,2 {teur en 1 

13 �JgJ:ÏWe�tu1u:r1 151ês'tS�?-é u1\1 

tari si _p�nni!J.ff.·�e,_pötoY i .s

l )J:ë) -::i'• -
se c�':%13� i?_t 

14 ,'.1_.Q 3S.'X-,,,_.:.i:,..r·\;�>'O_[,S.•., 0 _�"oe--::,,;tmrsieLten a.Lsmeo.e _1s Qe {askurun1.1s<-_Q..C:-J:C:·+9.,-oe.:a- .•.:i,:tLs

iP-:e9 ,p1.·a-a:1;1s%è1U èd'e:'r s wo ro.e1: doo:r b et bes tuur 9 resp. hoofdrec:1.ak-
teur vanaewezen,

15 ieder lia kan zich kandide.2t stellen 9 mits hij d.i t minstens 
twee weken ven te voren bij de secretaris kenbaar maPkt. 

G TAKEN ViÜî HBT B1S'l'UlJR 
16 de voorzitter leidt alle ver,78.deringen en draa.o-t zorg voor 

het goed funktoineren van de vereniging en renresenteert de
ze bij voorkomende gelegenheden,

17 de secret2ris is de kontrktperssoon tussen werkproepen en 
bestuur. Hij houdt cle notulen van de vergaderinP-en en ma2kt 
verslap:en van de a.ktiviteiten, Hij voert de korresnonë:entie 
der vereni rTing-, 

18 6 rp· ni s2tie sekretPri s De OS zor-12:t ervoor dB t alle 1 eden en/
of e.ndere helanpheorienden ui tRenodi,0'r1 wor0en 9 tenminste een 
week v�n te voren. (voor de aktiviteiten). Hij zorpt voor de 
pra.kti sche en technische ui tvo cring c1er ··kti vi tei ten in haar 
r-rehesl,

19 de pennin?meester lJeheert de .n·elden der vereni rrinP, 
20 de "'·eschiedkunéli.o·sekret ris drear:t zorp voor het verz�melen 

vc1.n /J'esciedk1.mdig m2teriasl dat voor een 2fdelin.<""sr:ktivi tei t• r 
benoé!.in-f is •. Hij, h{;heèrt. het :o-échi.è�lH:i:i.nd,ifl' '1ncbie't'. d e:rn- ve;r.,.,- ·,-" i3l • · - ,. 1 .c ··' ·,J 1 ·, • ·. -en i ,,.i ri rt 
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't1 tll'TKÏ·I.t"S Il\ 1L V�ILu, ICILGs
24 de redaktie van het afdelingsor�Paen .. 

Deze bestaat uit, A) de hoofdredakteur, Deze is belast met het 
groepskontakt tu,ssen de leden en het bestuur eri de or.o-anen der· 
afdelin�, Hij verz:melt en seJecteert de kopv en drea�t er zorg 
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25 Bibliothekrris. Deze houdt de boekenlijst· bii en €1ri?2,ft
het ui tl enen_ eYl_ �Ónderhouclen van d.e bibliothE:'e}:::,

'
zorg voor 
waarvoor · t;;ë;f-hij in h,:;ar totà:li-t'eit d.e verant�vo_à/deil:UkpgJ,ctv''_?" ,-r 

.:r�,�;teriaà1 ,. èn 
drev ' 1 '.t:agt. 

26 Prop a.gandal eider. 0 ; r>·v 1·.v
_ Hi.:i. . beheert. het propagandame.v , -� :, --8�1

coördineert de 1 edenwervinï.;( etc. , •y · • r , ,rr�:,fJ,)127 De''pesthuissloof'.v Deze·' fUnctio•nar_i:s zorgt voor ai -in"" en · J 
verkoon van pro·dukten yoor; het VGrenigint2:sgebo11iw�.�1l-l:tJ'.ver--· ·;:r:.:v 11 . ,- .[, 
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I ALGEl!Ern REGELS VÁW HËT BESTUUR 'v:v,: • ,i·tE, ·�i;" �L:t ;;r'; ;.;v . . 9 7i28 Ieder bestuurslis heeft het recht een bestuursver:g7aq$,1'1n�s; ,;_,
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bi,jeen te roe-oen. . . ·,·· r.(T,:;=;.'- ·-:;! .J,,.)v1_·r:)! ,-,"'"" ,:,�··· 'I'Lr.C'é.1 .. 

29 Een bestuurslid is niet'·gerechtJgd. speci2lè taji:en;'!'bé-ffsf"" 21 ·.:;,,r,::'/ '"r:3 hs 
fende _ ae verèniig:�ng,, }O�derr go edkeurino: va(ff _hetjJv;�st'ijffr. h ·,,- ·;•v81;:1,/', , "! :; 
aan zich te tre-kX§!l• ,., . ,� 
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,-
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Bestuu±svengade,;ringen:.')·,c" 
f'J ' ;_ ,. '°:·T \l ·��i_._-·,-r.r..tcr: .. _,-7)· : ·,'• .v J·-,.. .v , 

'1,ürsv8±v 1 8•31 Iede:;r bestuutslig,..heeft stemrecht "i'n ·.:etfn ·b�stlv
rinf. De stem van elk è!'êr 'besct:y.v.rsled�i:1 telt 

32 Assistenten v?;n bestu,vrsl eden worden _n:i.et gE?aç.pt
stuursvergad·er)ng a'aiiwezig, .t;e zijn,· 

sr,'.b�stuurv
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stemrecht. 
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33 Een bestuursvergadering kan sl eclv
het voltallige bestuur a2nwezig is. 
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".•34 Besluiten, ,z.enomep door een niet vol 7 edig bestuur 9 kan .. d.90,y 
de .fwezig.e,fn).- ni,eti1gv1 "'lë':rk-l0ard, i_n,rorden. Hij zal oi t o:r oe · .er,tv
daaropvo'ib n:ende bé stüûrsverg2,déring ·niet red �n,e:r1 mo sten ., cnn-:: ;) 1 

kleden� ï::!c1 s1;erµ,-}n.F kan het nietig vèrkl..Jar.tlis':'v::t,2 esl\jj:t:wE;i 1:",:q,. '_,· - u:'. · 
·i1ii- behandel.ing .gen,�méh' wo rden. ·:, ', ; ,_. "t ,, ' r:1 . . , , · · l 

'.i35 Een bestuu:rt,sy;e:r;gaher-ing 'lhOI";t µü;ns�èjlis één-:we/3R:_ va:r te vor�Îv,, • 
1 N:3,.·bek end zij n--,g,eni'c:, akt- doör de'. ;S�içretafrï s·.t- ·R:Î.,e_r;:v, n kan wordenf

afgew�k:.e.rh 21 s all é bet·ro-kkene�·v ,.he.t ._met cie', bétreff ende wi.v�--·zigingen eens zijn. � , 
.. ' _r 

• 1 i i36 Op iedere bestuursvergadering wordt•in, pri!tj.cine. d.e :aatum 
voor de volgende bestuursvergarl.ering vgstge stèl d, 21 s rep.:el_v. 

,.r ·-· '-i 

https://afgew�k:.e.rh
https://gE?a�.pt


S( 

\-;,-twee weken na de bestuursvergaderring waarop dit besluit 
,çrenomen werd. 

37 Be11icht van verhinël.èring moet men minstens twee d gen na 
c3.e secretaris inged'.riend zijn.

38 B · · k · ,,lJ ve:rza_ inp: van art• ..,)5 1Kan 2.rt • 32 ·niet· toegep2st wor-
'"' · · ··den 1 · evenals art..r 31.· 

39 Agenda en no tulen moeten minstens een week van tevoren aan.
de bestuursleden zijn toegezonden. 

40 Ieder lid lrn.n voorstell_en o·o cle agend2 v:::·.n de best. verg. -
ple2tsen. Zij moeten wel twee weken van tevoren eran de se

cretaris zijn toegezonden. 
41 De secr. heeft het recht enig voorstel ie weigeren of niet 

op de agenda te plaatsen. Hij dient dit met redenen te 
omkleden. 
b.rAlgemene ledenverg de:ringen

42 Ieder lid van de N.J.B.G.-afdeling Gorkum dat ter plaatse
aanwezig is op de vergadering heeft stemr�cht. Des�em 
van ieder lid telt voor één stem. 

43 Ieder lid heeft het recht een 2lgemeen le�envergrderihf 
bijeen te roepen, mits hij het te behandeleh onderwerp,
schriftelijk ondertekend c'loor tenminste de helft ven de af
delingsleden ter kennis brengt van de secr.r1 waarna deze de 
1 eden via een konvokatie op zal roepen.

44 Het bestuur is verplicht tenminste ééns per jaar een alge-
mene ledenvergadering bijeen te roepen.

45 De agenda van een algemene ledenvergadrering wordt door het 
bestuur opgesteld.

46 Het bestuur is verplj cht de a.genda aan te vullen met punten
die door minstens 2 led�n ondertekend,· schriftelijk inge� 
dient zijn bij de secr. 

47 Een algemene ledenvergad�ring moet minstens één week van 
tevoren schriftelijk bekend zijn gemaakt 9 met de namen va:ri ,
eventuele kandidaten v2n het bestuur. Llle leden en ereled"s..n 
hebb�n het recht in deze vergadering het woord te voeren,
binnen de grenzen der or&;_ 

1 
gesteld door de voorzitter. 

48 Aan het eind ven het bo ekj 2.ar wordt d': jaarvergadering gehou
den volgenà art. 46. Op d,, ze vergadering wordt het bestuur 

voor het komende jaar gekozen. Ieder lid heeft het recht zich 
kandidaat te stellen. 

49 Stemmingen vin�n plaats zoals beschreven in �rt. XXV 9 lid 
7, B, 9�·-dcr statuten van de NJBG. 

50 Op het einde van.het bonsj a.ar · zijn de. secr. 9 de 0S9 de GS, · 
de HR en de penningmeester verplicht verslagen op te stellen,
die na go elikeuring door de alg. 1 ed. verg. gepubli c E:E.rd 
zullen worden. 

KASKOMriU SS IES 
51 In de k� skommissie hebl;f-_:n twee personen zi ttinP- 9 wa__2,rv2m 

tem.minste één meerderjarig dient te zijn. Dit behoeven geen,
idelingsleden te zijn. · 

52 Op het eind van het bondsjaar moet d, kis gecontroleerd
wordHn door d kaskommissie, Zij zijn verplicht versl�g uit ter· 

brengen a.:on de alg. 1 eo. verl'). Bij goedkeuring v?-n het ver�.-. 
slag door de .�_an wezigen zal déch.::1.rge over het j 2.ar worden 
verleend aan de penningmeester • 

• 
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's12g door de aanwezip:en zal c1Ócharge over het j "-ar worden
-> verleend aan de :9em:dngmoester.t

53 ·vERENIGINGSL ND 
Het vereniginp:spandt9 genaamd "Pesthuis", wordt beheerd 
door de zgn. Pesthuis sloof volgens art. 27. De ze za1 ee;-:: r 
reglement op stel1 en wat na goedkeuring door het bestuur, 
op ieder bezoeker van toepassing is. 

M.t AK'IIVITEI1I'Eliit
54 De kosten van de aktivi tei ten worden door de deelnemers 

gedragen tenzij het bestuur and, rs beslist. 
55 De aktiviteiten zi7n els het bestuur hiertoe beslistt9 toe

gankelijk voor niet-leden. 

N. SLOTBEPELINGElI 
56 Alle bestuurs- en werkgroepv gaderingen ZlJn openbaërt9

tenzij het best1.iur anders beslist. Behalve de best1J1.1rs
of werkgroepledent9 hebhen de aanwezigen geen recht van 
spreken.

57 Bij stemming, mondeling of schriftelijk, is absolute meer
derheid vereist, mits niet uitdrukkelijk v�n tevor&n an·-
ders is bepaald.

58 Over personen wordt sch±ftelijk gestemd,; over zaken 
mondeling.

59 De verenigeng kan niet worden opgehevent9 zol an{Z tenminste 
nog tien leden haLr wensen te behouden. 

60 Bij opheffing vari de ver. word-.>n d� eigendommen opgestm1r'd 
n.:ar de NJBG. In dien niet hinnen drie j aAr een NJBG-afde·
ling in dezelfde plaats wordt opgerichtt9 vervalJen zij aan 
de Bond, anders aan d.ze afdeling. 

61 In alle gevallen, waarin dit reg:1 ement niet voorziet beslist 
het bestultlr. 

62 Van dit reglement ligt bij de voorzitter, de secr. en de 
penningmeester van de afdeling een exempl P.ar ter inz2rre.
Ook van de Statuten en het J\lgemeen Huishoudelijk Reglement 
ve.n de HJBG ligt een exemplaar bij de voorzi tte·· ter inzage • 
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Langen dijk 10 - tel 2789 : l 

51 
l 

Voor Portable' saf

Stereogrammofoons 

Wes-twag�nstraat 78 • 

fa J • B. KNIERUM 

Gasthuisstraat 31 

fa A.B.v.d.NADORT 

Langendijk 42 

Westwagenstraat 7 
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(Advertenties) 

• 0 LIEP R .on·u K T· EN
.• 

haardolie - huisbrandolie - gasolie 
benzihe - motorolie - smeermiddelen - enz 

3E H E . R L I - C�-H E M I E 

�uinige, zelfwerkende industriële 
reinigingsprodukten voor elk 
vervuilingspr.obleem. 

L 1 . 

I M P O R T - E X P O R T � G R O O T ö.: • . K L ti I N H A 'N D E L i 

M E E R D A ll 1 5 0 J A A R G }.; L E D E N • • • • 

werden de eerste spaarbanken opgericht. �ot nut 
v:an 't Algemeen. Als BONDSSPAARBANKEN zijn het 
nu spaarinsteiliné;en die bij de, tij,p. zijn. 
Zo gaan een rijke historie en een moderne visie 

'te:.harmonieus samen. l!;n nog altijd tot N.ut van 
Algemeen. Met een diensthetoon, dat zich uit
strekt van het babyboekje tot de inning van het 
ouderdomspensioen. 

Tussen dè wie';g en het 
pensioen liggen vele interessante spaarmogelijk
_heden. De Zilvervloqtspaarre�eling bijvoorbeeld 
10 % premie over gespaard bedrage+ rente. 

Ga eens inlichtingen vragen bij ·.de 
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