Maandag 13 maart 1939; avonds 7 en half uur in het café W. Scheepstra opgericht
De vereniging voor Volksvermaken gevestigd te Roden
De aanwezige personen (16 st.) treden allen als lid der vereniging toe
Tot voorlopig bestuur werden benoemd H.G. de Graaf; Hans de Vries, Fokke de Vries; A. Ananias;
M. de Vries (Hmz.) K.G. Vos; St. Datema en H. Meijer allen te Roden
Besloten werd:
A:
Een algemene ledenvergadering te houden op maandag 20 maart 1939 ’s avond om zeven en
half uur in het café Alberts (bij loting vastgesteld) dat voor deze algemene ledenvergadering
zal in advertentie worden geplaatst in Bronsema’s courant
B:
Statuten te vragen van zelfde vereniging
C:
Op Hemelvaartsdag een feest te organiseren, de aanwezige caféhouders, zijnde W.
Scheepstra, J. Scheepstra, Gerben de Vries, L. Zuiderveld, J.J. Busscher en M. de Vries (café
Alberts) zegden een bijdrage toe van ieder 15 gulden
D:
De medewerking vragen van den Burgemeester der gemeente
E:
Bierleveranciers verzoeken om een bijdrage
F:
Contributie vast te stellen op 1 gulden per lid
G:
Maart contributie donateurs werven
H:
Het aanwezige ledental uit te breiden
Einde notulen van de oprichtingsvergadering

Kort verslag van de vergadering op woensdag 15 maart 1939
Aanwezig de voorlopige bestuursleden m.u.v. K.G. Vos
Enige leden deden de opgave van door hun verworven leden
Plannen voor festiviteiten worden besproken
Daar het voorlopige bestuur niets definitiefs kan besluiten, werd na enig over en weer gepraat de
vergadering gesloten.
Kortverslag van de Algemene ledenvergadering op 20 maart 1939 ’s avond om 7 en half uur in
café Alberts te Roden
Daar de heer A. Ananias door ambtsbezigheden eerst om 8 uur ter vergadering aanwezig kan zijn
had de opening om zo even genoemde tijd plaats.
De voorlopige voorzitter de heer H. de graaf heette allen hartelijk welkom in een gloedvolle rede hield
hij een zeer interessant betoog over het doel der vereniging. Het deed hem genoegen dat er zoveel
belangstellende, ondanks het slechte weer, vertegenwoordigd waren.
Hij hoopte dat allen dezen avond als lid der vereniging zouden toetreden. Verder had hij de
mededeling was opgericht met 16 leden en dat dit aantal reeds nu was gebracht op ruim 90.
Door het voorlopige bestuur was een agenda vastgesteld van het punt gelegenheid tot het stellen van
vragen, werd geen gebruik gemaakt
Alvorens over te gaan tot het volgende punt der agenda wees de voorzitter er op dat alleen zij
stembevoegdheid hadden die lid der vereniging waren en hij verzoekt dan ook diegenen die nog
geen lid waren zich alsnog op te geven. Alle aanwezigen (40) waren of zijn lid zodat daarna tot
stemming kan worden overgegaan
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De uitslag der stemming is geweest dat van de 40 werd gestemd op:
H. de Vries (Mzn.)
37
Hms. De Vries
35
A. Ananias
38
H. Meijer (Rzn.)
39
H.G. de Graaf
34
St. Datema
30
K.G. Vos
35
Zodat deze heren definitief bestuurslid gekozen waren (voordien was besloten het aantal
bestuursleden op 7 te stellen) genoemde heren hebben allen hun benoeming aanvaart . De
bestuursfuncties werden door het bestuur als volgt verdeeld:
H.G. de Graaf
Voorzitter
M. de Vries (Mzn.) Penningmeester
H. Meijer (Rzn.)
Secretaris
Bij het volgende punt der agenda:
• Bespreking plannen Hemelvaartsdag, na verschillende opmerkingen
De voorzitter deed de mededeling van zijn bezoek bij de Burgemeester der gemeente die de jonge
vereniging zoveel mogelijk medewerking toezegde.
Bij de rondvraag voerden verschillende personen.
De heer van der Molen zou graag zien de medewerking des verenigings aan de heffing van
legesgelden bij festiviteiten te ontkomen. Hem werd medegedeeld dat het niet lag op de weg deze
vereniging, maar meer op weg van de handelsvereniging
De heer H. Huizing zou graag bij eventuele festiviteiten een aparte billeke regeling hebben ten
aanzien van de entreeprijzen der schoolgaande kinderen, hij gaf daarbij in overweging dit te doen op
dezelfde wijze als gebruikelijk bij verenigingen.
Nog verschillende andere personen brachten enige voorstellen ter berde van het werven van
donateurs der vereniging. Besloten werd te trachten daarom donateurs der vereniging te krijgen en
dat alleen ingezetenen der gemeente kunnen zijn.
Daarna werden woorden van dank gebracht aan den voorzitter i.v.m. de resultaten door hem
gebracht bij het hoofd der gemeente , aan de heer Ananias een aan de heer M. de Vries (Hz.) in de
verkregen resultaten bij de werving van leden. Met een woord van dank sluit de voorzitter deze
geanimeerde vergadering
Einde notulen van de eerste algemene ledenvergadering
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