KORT VERSLAG buitengewone ledenvergadering op 12 November 1938 te Amsterdam.
Na opening en lezing der Notulen komt
de verkiezing van vier nieuwe H.B.-leden aan
de orde. De Voorzitter, de heer K r ij n, zet de
redenen uiteen, die hem tot bedanken hebben
geleid. De heeren K r ij n, M o l en B l o k hebben bedankt, omdat de houding van Duitschland bij het organiseeren van het laatste Concours ingedruischt heeft tegen het fatsoen en
de goede trouw. De Oostenrijksche Vereeniging zou het Concours organiseeren, doch zonder dat daarvan eenige mededeeling is gedaan,
is het Concours na de inlijving van Oostenrijk door den Duitschen Bond gehouden, die
het juist het vorige jaar ook reeds gedaan,
had. Als protest tegen dezen maatregel bedankten deze drie heeren.
De heer D i c k B o e r bedankt voor het Bestuurslidmaatschap, omdat sommige leden van
oordeel zijn, dat bestuursfuncties alleen door
amateurs moeten worden vervuld.
Er wordt lang en breed gediscussieerd en
de afd. Haarlem stelt voor den heer K r ij n
te verzoeken één jaar als Voorzitter aan te
blijven om het contact te bewaren. Verder

wordt voorgesteld het aantal H.B.-leden tot 7
terug te brengen en den heer B o e r te verzoeken op zijn bedanken terug te komen, omdat
de Redactie van „Het Veerwerk" zoo nauw
mogelijk contact moet houden met het H.B.
Het voorstel van 7 H.B.-leden wordt aangenomen, doch later op de vergadering met algemeene stemmen weer verworpen. De heer
B o e r blijft verder H.B.-lid op verzoek van
alle afdeelingen en na een zeer lange discussie
wordt besloten, dat het geheele Hoofdbestuur
tot volgend jaar April in functie zal blijven,
terwijl de gestelde candidaten eveneens tot de
eerstvolgende vergadering beschikbaar blijven.
Sub. 3, 4 en 5. Daar deze punten min of
meer met: elkaar verband houden, zijn deze
hier gecombineerd.
Het voorstel van het H.B. voor een St. Nicolaaswedstrijd is blijkbaar in goede aarde gevallen. De afdeelingen zullen hunne ideeën over
een klein scenario daarvoor aan elkaar rondsturen.
Den Haag zou gaarne een gemeenschappelijke
propaganda-folder uitgegeven zien. De plannen
daarvoor zijn uitgesteld omdat niet voldoende
medewerking van de afdeelingen daarvoor bestond. Deze kwestie zal nog eens bekeken worden. Van Amsterdam gaat een idee uit om een
soort inlichtingendienst (in de geest als de
A.N.W.B.-consuls) in de afdeelingen te stichten ten algemeenen nutte der leden, waarbij voeling met de plaatselijke V.V.V.-instanties nuttig
zal zijn.

Rectificatie.
Er is een bezwaar ingekomen over de korte
mededeeling der Algemeene Vergadering. Daarom
deze aanvulling:
De drie bedankende bestuursleden deden dit
omdat zij zich niet konden vereenigen met het
besluit van de andere H.B. leden, dit jaar
aan het Concours deel te nemen. Niet als
protest tegen de organisatie te Weenen, die
door de Oostenrijksche en de Duitsche vereeniging is geschied.
De andere leden waren van meening, dat
meedoen toch wenschelijker was, doch gaven den
afgevaardigde opdracht, in Weenen tegen de
gevolgde gedragslijn te protesteeren, hetgeen
in een commissie-zitting, niet in de Congreszitting is geschied.
Over het aantal bestuursleden moet aanvullend gezegd worden, dat 7 leden practischer werd gevonden. Indien de Voorzitter
aanbleef, zouden dan tevens geen nieuwe H.B.leden gekozen behoeven te worden. In verband met de wenschen van verafgelegen afdeeJingen is later toch weer besloten om, 9 leden
aan te houden, voor beter contact. De afd.
Den Haag stelde toen voor dan ook de H.H.
M o l en B l o k te verzoeken, tot April aan
te blijven.
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