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1° Algemene Vergadering op 1 mei 1959 van DEFINA. 

 
Geachte vergadering, 
 
Het is mij een waar genoegen u allen hartelijk welkom te heten op deze eerste 
algemene vergadering van onze vriendenkring. Ik wil beginnen met u allen te danken 
voor uw lidmaatschap. Uit het succes dat onze oproep om lid te worden van onze 
vriendenkring heeft gekend – We hebben op dit ogenblik inderdaad reeds meer dan 
zestig leden – is gebleken dat de ambtenaren van Financiën het belang en het nut 
van een vriendenkring hebben ingezien. 
Want dat een dergelijke vriendenkring van belang is en zijn nut heeft kan niet 
geloochend worden. Wij zijn allen in dienst van eenzelfde patroon, de Staat en, in het 
bijzonder, het Ministerie van Financiën. Tevens kan niet ontkend worden dat velen 
onder ons tegenover elkaar staan als volkomen vreemden. Dit is absurd en om 
hieraan te verhelpen werd onze vriendenkring gesticht.. Ons doel is inderdaad 
nauwere vriendschapsbetrekkingen tot stand te brengen tussen alle bedienden  van 
het Ministerie van Financiën. Of we dit doel  al dan niet  zullen bereiken hangt 
volledig af van de leden zelf. Die eerste en belangrijkste verdienste om ons doel te 
bereiken is m.i. dat de leden het belang begrijpen van onderlinge vriendschappelijke 
betrekkingen. Zonder de medewerking van alle leden is het onmogelijk ons doel te 
bereiken. Daarom vragen we dan ook  de medewerking van allen. 
Hoe kan u medewerken? Hiervoor zou lang kunnen uitgeweid worden. Ik wil in dit 
licht van de activiteiten welke onze vriendenkring zal kennen. 
Het volledig bestuur dat de statuten heeft opgesteld die in de loop van deze 
vergadering  ter goedkeuring zullen voorgelegd worden, heeft gemeend dat onze 
kring op tweeërlei gebied moest optreden en wel op het gebied van de sport en op dit 
van de culturele ontspanning. 
Wat de eerste activiteit betreft – de sport – bestaat reeds een volleybalploeg die door 
haar prachtige overwinning op de volleybalploeg van de vriendenkring Welfare Sint 
Niklaas het recht heeft verworven de provincie Oost-Vlaanderen te 
vertegenwoordigen op de grote sportdag van het Ministerie van Financiën te Sint 
Lambrechts-Woluwé op 31 mei aanstaande. Vooraf en wel op 9 mei e.k. dient een 
match gespeeld tegen de vertegenwoordigende ploeg van de provincie Henegouwen  
te Doornik. 
Hier hebben we reeds een eerste mogelijkheid voor de leden om hun medewerking 
te verlenen en wel op tweeërlei wijzen: 

1) Door het leveren van nieuwe spelers om eventueel nog een sterkere ploeg in 
lijn te kunnen brengen. 

2) Door het aanmoedigen van de spelers. De spelers offerden inderdaad reeds 
verscheidende zaterdagen op om vriendenwedstrijden te spelen . Tot op 
heden waren de supporters waarlijk op één hand te tellen. (gewoonlijk waren 
er zelfs geen supporters). Aan de leden vragen we nu om af en toe die 
wedstrijden eens bij te wonen om aldus de spelers een morele steun  te 
bezorgen. Verder vragen we dat zoveel mogelijk leden zouden meereizen 
naar St.Lambrechts-Woluwé om aldaar onze spelers aan te moedigen. 
Hierdoor paren zij het nuttige aan het aangename want het park aldaar waar 
de wedstrijden plaats hebben laat toe op een aangename wijze de dag door te 
brengen. 

Wat de andere sportactiviteiten betreffen kan ik heel kort zijn, en wel omdat er geen 
enkele andere sporttak is waarin we over een ploeg beschikken. We hebben ons 
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nochtans voorgenomen onze activiteiten te richten op voetbal, schaken, biljarten en 
boogschieten. 
Ten einde hiermede te kunnen starten zullen we eerstdaags aan de leden een 
vragenlijst sturen waarin we hen zullen vragen om de sporttak- of takken op te geven 
waarin ze eventueel zouden willen optreden. Ik wil hier doen opmerken dat dit 
optreden steeds bedoeld wordt als een vriendschappelijke strijd en nooit als een 
verbeten competitiewedstrijd. 
We vragen dat de leden het belang zouden begrijpen van deze vriendelijke 
contactnamen. Deze contacten zijn inderdaad nodig om eventueel later onze 
vriendenkring een vertegenwoordigende ploeg te bezorgen in een kamp tegen 
andere vriendenkringen en verder om door een nauwere omgang met elkaar ook 
nauwere vriendschapsbetrekkingen aan te knopen. 
Wat nu onze tweede soort van activiteit betreft, de culturele ontspanning, werd reeds 
besloten over te gaan tot de oprichting van een toneelgroep. We beschikken over 
enkele geroutineerde toneelratten die ons hopelijk zullen vergasten op 
toneelopvoeringen van de bovenste plank. We vragen aan de leden dat ze eventuele 
opvoeringen niet alleen zouden bijwonen maar tevens dat ze op een intensieve 
propaganda zouden voeren voor die toneelopvoeringen. 
Deze toneelgroep zal eveneens optreden op het St. Niklaas- of Kerstfeest dat we 
zinnens zijn ieder jaar in te richten om ook onze familieleden mede te laten leven met 
onze werking. Deze feesten zijn noodzakelijk, niet allen omdat ze de 
vriendschapsbanden verstevigen, maar tevens omdat we hierdoor ook de andere 
familieleden en dan de vrouwen kunnen betrekken in onze actie. En we weten allen 
zeer goed wat het betekent wanneer moeder de vrouw kan meedoen. Dan is er 
steeds wat meer toegelaten en dan mag het ook eens wat later duren. 
Verder zullen we ons ook inspannen om de leden in de gelegenheid te stellen 
jaarlijks minstens een belangrijke reis te laten doen aan de meest voordelige 
voorwaarden, terwijl tevens zal getracht worden  bezoeken te  brengen aan zekere 
centra of gebouwen met culturele waarde. 
We hopen dat ook op cultureel gebied de leden ons hun volledige steun zullen willen 
verlenen door zoveel mogelijk aan de geplande manifestaties deel te nemen. 
Dan blijft er nog een laatste punt dat onze aandacht verdient. Door het feit dat niet 
alle leden van onze vriendenkring werkzaam zijn in hetzelfde dienstgebouw, dient 
gezocht voor een verbinding onder de leden. Hiervoor hebben we gedacht aan een 
tijdschriftje. We zouden echter wensen dat dit blad niet alleen droge 
bestuursvergaderingen of opsommingen zou geven. We willen trachten van dit blad 
een vloeiend leesbaar en aangename verbinding te maken tussen al de leden. Het is 
echter niet mogelijk die taak volledig op het bestuur af te wentelen. We vragen 
hiervoor uw volledige medewerking , die kan verleend worden door het inzenden van 
interessante bijdragen zoals reis- of andere verhalen, eigen belevenissen, enz…. 
Eén ding zou ik nochtans willen vragen en wel dat de  eventuele inzendingen steeds 
zouden geschreven worden in de geest welke in overeenstemming is met het doel 
van onze vriendenkring. 
Ik wil besluiten met de wens uit te drukken dat onze vriendenkring een grote bloei 
mag tegemoet gaan ten bate van al de bedienden van het Ministerie van Financiën. 
We weten allen hoe moeilijk het is om een nieuw idee en dat is het stichten van een 
vriendenkring in het Dendermondse ingang te doen vinden , maar met de 
medewerking van u allen zal onze vriendenkring een grote bloei kennen, daarvan  
ben ik overtuigd. 
Geachte vergadering, ik dank u  ten zeerste voor uw aandacht en verleen nu het 
woord aan onze dienstdoende secretaris L Bomhals. 
De Voorzitter. 
Emile Veyt. 


