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Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 22 januari 1988

•••••••••••••••••••••••••••
Aanwezi2

P.Beauvois, J.Debrouwere, J.De Geyter, M.Dullaert, R.Dussart, D.Fedrigo, R.Jacobs,
M.Levaux, L.Loose, J.Moins, Cl.Renard, L_.Van Geyt, M.Couteau, S.Nudelhole.

Verontschuldigd : J.Turf, J.Vercaigne, J.Nagels (voor punten 3 en 4)

••••••••••••••••••••
1. Proces-verbalen van het P.B. van 8 januari en van de Sekretariaatsvergaderingen van 12 en

19 januari : aangenomen onder het gewone voorbehoud.
In de marge van dit punt brengt R.D. de problemen ter sprake met betrekking tot het
funktioneren van C.K. - P.B. en Sekretariaat die het gevolg zijn van het ontbreken van een
simultaanvertaling
===) de leden van het P.B. worden verzocht suggesties te doen voor het
volgende Sekretariaat, dat de zaak zal onderzoeken.
2. Uitwisseling van informaties over de ontwikkeling van de initiatieven en diskussies in de
periode na de verkiezingen, in de federatieve delen van de partij.

* R.D.

geef t toelichtingen over :

- het zeer open karakter van de aan gang zijnde diskussie in Wallonië ;
- de inspanningen om vergaderingen bijeen te roepen die opengesteld worden voor nietleden ;
- de geest waarin de Waalse konferentie van 30 januari werd opgevat.

* M.D.

geeft informatie over :

- de maatregelen die sinds september '87 overwogen worden om te trachten te partij
zichtbaarder en samenhangender naar buiten uit te dragen ; maatregelen die worden
voortgezet gelijklopend met de organisatie van de diskussies aan de basis van de
partij met andere delen van de linkerzijde en sindikale militanten ;
- het feest van de Rode Vaan in oktober te Aalst.

* J.M.

informeert over de wil om

- in Brussel de inspanningen tot bundeling verder te zetten onder het teken van de
"Rencontrer Bruxelloises" (Ecolo, SeP, K.P., onafhankelijken) o.m. met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen ;
- om rekening te houden met het veranderde klimaat dat van de kant van "klein links" is
ingetreden.
De hierop volgende gedachtenwisseling maakt duidelijk dat de partij het moeilijk heeft om de
band te leggen tussen haar eigen diskussies, een politieke aktualiteit die zich opdringt (cf. de
Benedetti, de zaak "Bende van Nijvel en WNP", enz ... ) en de bekommernissen an de mensen.
D.Fedrigo bereidt een diskussiedokument op Waals niveau voor over de strategie van de partij
en propaganda ; hij wenst een gedachtenwisseling met de andere delen van de partij om een
mogelijke gelijklopendheid te onderzoeken.

Wat de bondgenootschappen betreft is het P.B. akkoord over het feit dat de partij niet alleen
het politieke terrein links van de traditionele formaties kan bezetten en dat bijgevolg een
maksimaal aantal kameraden moet betrokken worden bij een proces van verkennende kontakten
waartoe wij het initiatief nemen en waarover het nuttig is zich naar de buitenwereld toe over
uit te spreken.
Akkoord met voorstel van P.B. voor initiatieven in de richting van de werkers, en in ieder
geval naar de kader van de dienstensektor, cf.· herstrukturering van de tertiaire sektor .. .
internationalisering
===) de wijze en het rythme worden door de federatieve bureaus
bepaald .

3. Kommissie Buitenland :
zal bijeenkomen op woensdag 27 januari en 10 (of 17) februari om het C.K. van maart voor te
bereiden (over Europa) : L.V .G. en S.N. zijn verslaggevers.
~

Na de informatie van L.L. gehoord te hebben over de toestand die de Vlaamse Raad ertoe
gebracht heeft haar vertrouwen te ontnemen aan J .T. als politieke direkteur van de R. V. (met
25 stemmen tegen 2) en om M.D. op deze post ad interim te benoemen (tot Vlaams kongres in
juni), is het P.B. unaniem om
- vast te stellen dat de Vlaamse instanties opgetreden zijn in het kader van hun
bevoegdheid ;
- akte te nemen van de beslissingen van de Vlaamse raad, en van het feit dat zij
onmiddellijk in voege treden, rekening gehouden met de prerogatieven van het C.K. ;
- de zaak voor het volgend C.K. te bregen (ratificatie-procedure), maar niet zonder J.T.
de gelegenheid gegeven te hebben zich (voor het P.B.) uit te spreken.

•••••••••••••••• ••

Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 9 februari 1988.

•••••••••••••••••••••••••
Aanwezig : J.De Geyter, M.Dullert, R.Dussart, D.Fedrigo , R.Jacobs, M.Levaux, L.Loose, J.Moins,
Cl.Renard, L.Van Geyt, S.Nudelhole.
Verontschuldigd
P.Beauvois, J.Debrouwere
M.Couteau, evenals J.Turf (zie punt 3.).

(voor

het

eerste

deel),

J.Nagels,

J.Vercaigne,

•••••••
1. ONDERZOEK VAN DE P.V.'S van het P.B. van 22 .1 en de sekretariaatsvergaderingen van
26.1 en 2.2.88 .

P.V. van 2.2.88:
D.R. - S.P.E. :J.Moins benadrukt het feit dat zijn akkoord met de dotatie D.R. gepaard ging
met een waarschuwing dat het zeer moeilijk zal zijn de objektieven te behalen.
R.D. signaleert dat de aangekondigde syndikale nota aangekomen is.
Voor het overige worden de P.V. 's aangenomen onder het gewone voorbehoud.
2. POLITJEKE TOEST AND.
Gedachtenwisseling over de laatste ontwikkelingen inzake de Generale Maatschappij. Akkoord
om het aksent te leggen op de idee die in het speciaal nummer van de D.R. van vanmorgen
uiteengezet wordt onder de titel "De linkerzijde moet erover discussiëren". Anders gezegd, om
de operatie Gutt te beschouwen en voor te stellen ais een mogelijke formule voor tussenkomst
van de openbare machten, en tegelijkertijd de onmiddellijke instelling te eisen van een
moratorium op de aan gang zijnde herstruktureringen in verschillende bedrijven van de groep
en de aanvaarding van een "anti-raiders"-wetgeving aangepast aan de aktualiteit.
Nadenken over een lerlengstuk aan deze voorstellen in de richting van de gewestelijke
executieven en de regeringskandidaten.
Een kontakt met vertegenwoordigers van de K.P.'s in het Europees Parlement (en o.m. met
deze van de P.C.I.) kan nuttig zijn.
Verspreiding van de voorstellen : te regelen op het vlak van de federatieve bureaus.

3. PROBLEMEN VAN DE RODE VAAN.
J.Turf heeft laten weten dat hij, na lezing van het P.V. van het P.B. van 22 januari "'het P.B.
stelt vast dat de Vlaamse instanties opgetreden zijn in het kader van hun bevoegdheid") van
mening is geen gevolg te moeten geven aan de uitnodiging die hetzelfde P.B. hem overmaakte
om voor hem de hangende problemen uiteen te zetten.
Het P.B. neemt met spijt kennis van deze reaktie en mandateert een delegatie van drie van
zijn leden om met J.T. een onderhoud te hebben oyer twee punten :
- de betekenis die het P.B. geeft aan de betwiste formulering,
- de intenties Yan J.T. wat betreft het P.B. en het C.K.
Procedure wordt aanvaard (2 tegenstemmen - 2 onthoudingen).
Samenstelling van de delegatie : Cl.R., R.J., M.L. (3 onthoudingen).
L.V.G. zal aan J.T. een brief schrijYen om hem Yoor te stellen deze delegatie te ontmoeten.

•••••••• ••••

Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 23 februari 1988.

• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
Aanwezig : J.De Geyter, M.Dullaert, R.Dussart, M.Levaux, L.Loose, J.Moins, Cl.Renard,
L.Van Geyt, J.Vercaigne, M.Couteau, S.Nudelhole.
J.Debrouwere en D.Fedrigo (alleen voor het 3de punt).
Verontschuldigd : P.Beauvois, R .Jacobs, J.Nagels (J.Turf, zie punt 1).

•••••••••••••
1. PROBLEMEN VAN DE RODE VAAN.
- in antwoord op een brief van L.V.G. (zie kopie hierbijgevoegd) stelt J.T. in het kort
voor beroep te doen op de K.K.I.D.
- het P.B. draagt L.V.G. bijgevolg op aan de co-voorzitters van de K.K.I.D. te vragen zo
vlug mogelijk met J.T. kontakt te nemen .
- het P.B. neemt er akte van dat de Vlaamse Raad J.T. heeft geschorst in zijn
verantwoordelijkheden en aktiviteiten in de Vlaamse vleugel.
2. POLITIEKE TOESTAND :
Gedachtenwisseling over de eerste reakties , in de partij en daarrond, over het "voorstel
Nagels" maakt duidelijk dat het nodige is terug te verduidelijken dat het gaat om een
idee dat op tafel werd gelegd door middel van de Drapeau Rouge om de diskussies in de
linkerzijde te animeren (de mogelijkheden tot initiatieven in deze zin op het vlak van de
federaties onderzoeken) ; aile tussenkomsten spreken zich uit opdat de partij gelijktijdig
en aanvullend, een geheel van voorstellen formuleert die simpeler en minder "tegendraads"
zijn, in de richting van de "verontruste" opinie : het P.B. geeft mandaat aan L.V.G. voor
een open brief aan de (in)formateur in deze zin.
3. DOSSIER EUROPA. (in aanwezigheid van D.Vonckx).
- S.N. stelt de assen voor voor een Europese politiek van de partij, in verband met de
vervaldag 1992 en de toestand na het I.N.F.-akkoord, rekening houdend met de
verkiezingen van juni 1989 (zie nota die aan de leden van het C.K. zal toegezonden
worden).
- Gedachtenwisseling en akkoord over :
• de noodzaak dat de vooruitstrevende krachten druk uitoefenen om te wegen
op de aard, de mogelijkheid tot optreden en de oriëntatie van de
"kommunautaire" politieke macht die op weg is zich te konsolideren ;
- een ekonomische en sociale politiek op het vlak van de 12 die niet in het
huidige stadium, het "kapitalistisch kader" in vraag stelt maar wel de
onverdeelde hegemonie van de transnationale financiegroepen ; anders gezegd,
een alternatieve ekonomische en sociale politiek, gericht naar een ander
ontwikkelingsmodel (inwilliging aan de volkse noden ; evenwicht tussen landen
en gewesten ; vredesekonomie).

Nadenken over het gebruik dat in deze geest kan gemaakt worden o.m. van de oproep
van de ekonomisten, an "Convergence libertés-démocratie~, van de initiatieven die zich
aftekenen bij de vorsers om een opiniebeweging op te starten.
Nadenken
worden.

hoe

deze

Gedachtenwi seling
mogelijkheden tot
"1992" begeleiden,
verschillende landen

oriëntatie

naar

de

mensen,

naar

de

gewesten

toe

kan

gebracht

over het gebrek aan Europese identiteit van de K.P.'s en over de
deblokkering, vertrekkend van bilaterales, van konkrete voorstellen die
mcde te delen aan de kommunistische Europarlementairen van de
en van nauwkeurige konkrete initiatieven.

L.V.G., die jui t terug is van het kongres van de Spaanse K P., geeft aanduidingen van
het belang van de strategie van overeenstemming die door deze partij in haar land wordt
ontwikkeld en over de mogelijkheden die zij kan inhouden op het niveau van het Europa
der Twaalf.
Het P.B. mandateert de kommissie voor buitenlandse zaken om de voorbereiding van dit
debat op het C.C. verder te zetten in deze geest.
4. AGENDA.

Akkoord voor bijeenkomst van :
- het C.K op 26 maart,
- het P.B. op dinsdag 8 maart.

••• •••••••••

Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 8 maart 1988.

•••••••••••••••*••
Aa1rnezig : J.Debrouwere, M.Dullaert, R.Dussart, D.Fedrigo, R.Jacobs, M.Levaux , L.Loose,
J.l\loins, Cl.Renard, L.Yan Ge)t, M.Couteau, S.Nudelh.ole.
Verontschuldigd : J .De Geyter, J.Nagcls, J. Vercaigne.
Af,,czig : P.Beauvois, ,1.Turf (cf. punt 2).

• • • • • * * • • •

1. P. 1 .' S

VA~

DE SEl\.RET ARlATE

Aangenomen ondcr het ge"one \OOrbehoud. behalve de punten over de "Generale" die op
het einde "an de dagorde worden b handeld (zie punt 4 hierna).

2. PROBLE'\1EN \Ali,/ DE R.\ ·. (in aarn,czigheid "an de mede-\oorzitter '1-an de K.K.l.D.)

De rnede-voon:itters informeren het P.B . O\er de essentiële elementen die zij uit hun
onderhoud met J.T. ''eerhouden : deze laatste heeft de b doeling \OOrtaan een politieke
en juridische "des-eskalatie" na te stre,en.
Na onderzoek an de oornaamste problemen die zulk nastre'l-en met zich brengt, spreekt
het P.B. zich uit, met S stemmen tegen 2 en 3 onthoudingen, over de stappen die lot een
goed einde dienen gebracht om tot een aamaardbare oplossing te komen.
Het her-mandateert, bij 9 stemmen tegen 1, de delegatie die het samenstelde tijdens zijn
'1-crgadering mu 9 februari 1988 - te ncten Cl.Renard, M.Levaux en R.Jacobs - om e n
gesprek in die zin mer J.T. aan te gaan; en meteen om het nodige kontakt te be"aren
mer de Vlaamse leiding.

3. HERZIENJNG

\A~

DE STATUTE

De werkgroep is toi een konsensus gekomen O\er de essentiele punlen - L. . G. zal aan
de leden "an het P.B. een rekst laten geworden waarin de laatste amendementen
weerhoudcn door de wcrkgroep. zijn H~rwerkt.

·L GE'.\ERALE MAATSCHAPPIJ.
Het P.B. i 'an mening dat de open brief aan Dehaene -onkreet de opties wcergeeft
neerhouden op 23 / 2 en dat de ge,olgde procedure geen bezwaar oproept. L.V.G. \H~nst
eeu opvolging hi nan door de "vlcugel " en hun pers (cf. propagandamateriaal dat r eds
onderneg is bij de Vlaam e ~leugel) .

5.
R.D. maakt genag \an d Hagen die hieromtrent aan de partij gesteld worden
materie die door d 1.:ommunautaire instanlics moet behandeld \\Orden.

•••••••••••• ••

--)

Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 11 maart 1988.

•••••••••••••••••••
Aanwezig : Jan Debrouwere, Miel Dullaert, Robert Dussart, Roel Jacobs, Marcel Le,aux,
Ludo Loo e, Claude Renard, Louis Van Geyt, Jules Vercaigne, Marcel Couteau, Susa
Nudelhole.
Verontschu ldigd
Nagels.

Pierre Beauvois. Jos De Geyter, Daniel Fedrigo, Jacques Moins. Jacques

Afwezig : Jef Turf.

••••••••••
1. RRlEFWISSELING P\'DA-PTB EN VCR-MCB.
Akkoord over principe en oriëntatie 'an de
Mandaat aan L. \'.G. om ont,,erpen op te stellen.

antwoorden

die

aan

hen

gericht

\\Orden .

2. HERZTENING VAN DE STATUTEN.
L.V .G. bekommentarieert het ontwerp dat voortkomt uit de werkzaamheden van de
gemengde werkgroep. Na een brede gcdachtenwisseling en rekening houdend met de
weerhu-uden amendementen, spreekt het P.B. zich uit \OOr een ontwerp dat aan de
federatieve bureaus wordt \Oorgelegd en nadien aan het C.K. (unanimiteit, behalve 1
deelnemer die zich stem in beraad houdt).
Het zal nodig ZIJn om een aansluiting te verzekeren van de nieuwe voorgestelde
schikkingen en de rcst van Hoofdstuk Hl en \Olgcnde van de statuten.
Kalender : nadcnken
* o'er de

logische samenhang en de minimale koordinatie tussen het Kongres
ter herziening van de statuten (einde mei of begin juni) en de eerste "ge\\'one"
Kongressen (federatieve en "'an de Unie") die op de nieuwe basis zullen
gehouden worden.
• op de laatste \Crnieuwing 'an de uif\oerende instanties op basis van de
huidige statuten - bijvoorbeeld onmidrlellijk na het kongres dat geroepen is de
statuten te herzien
met het oog om de noodzakelijke verbinding te
verzekeren tot het eerste "genoon" kongres 'an de Unie.
* • • • • • • * * • •

Proces-verbaal van het Politiek Bureau van 22 maart 1988.

••••••••••••••••••
Aanwezig : P.Beauvois (alleen rnor punt 3), J .Debrouwere, J.De Geyter, M.Dullaert (voor
punt 1 en gedeeltclijk punt 2), D.Fedrigo, R.Jacobs, M.Levaux, L.Loose, Cl.Renard, L.Van
Geyt, M.Couteau, S.Nudelhole.
·
Verontschuldigd : R.Dussart, J.Moins, J.Nagels, J.Vercaigne.
Afwezig : J.Turf.
• * * • • • • • • •

1. P.V.'S VAN P.B. VAN 8 EN 11 MAART EN SEKRETARIAAT VAN 15 MAART:

aangenomen ondcr voorbehoud van geschreven opmerkingen, overgemaakt v66r 5 april.

2. PROBLEMEN I.V.M. J.T. : (in aanwezigheid van A.Duchateau en J.Withages)
Het P.B.
aanhoort hct Yerslag van de delegatie die ermee belast was J.T. te ontmoeten
en neemt op deze basis (met 2 onthoudingen) de voorstellen aan die op het C.K. "an 26
maart zullen gedaan worden: rnorstellen te finaliseren door Cl.R. en L.L.

3. EUROPA: (in aanwezighcid van A.Duchateau en D.Vonckx)
• Een nota werd aan de leden Yan het C.K. verzonden, met voorstellen inzake
ontwapening, op basis van hct verslag van S.N. over het "kader van 1992" en
het ontwapeningsluik (P.B. 23/2/88).
• D.V. legt aan het P.B. de ovcrwcgingen en voorstellcn voor van de kommissie
"buitenland" over perspektieven 1992.
Gedachtenwisseling en aanvullende
voorstellen die D. V. in zijn verslag aan het C.K. zal inwerken.
4. AGENDA:
Akkoord om aan het C.K. voor te stellen :
- het houden van een kongrcs herziening der statuten op 11 juni ;
- C.K. op 18 juni met o.m. Yerkiezing P.B., sekrëtariaat op basis van de huidige
statuten in afwachting van het 26e kongres van de Unie dat zou kunnen
gehouden worden op het einde van de eerste trimes ter 89.

Het "olgende P .B. zal doorgaan op vrijdag 8 APRIL, en vanaf deze datum zal hct normale
ritme terug aangehouden worden (P.B. 1 vrijdag op 2 ), behahe in geval van heirkracht,
en dit tot 1 juli inbegrepen.

••••••••••••••••••

PROCES-VERBAAL V AN HET POLITIEK BUREAU V AN 22 APRIL 1988.
Aanwezig
J.Debrouwere, M.Dullaert, D.Fedrigo, L.Loose, (voor alles), R.Jacobs en
P.Beauvois (voor punten 1 en 2), R.Dussart, M.Levaux, Cl.Renard, J.Vercaigne (voor
punten 3 en 4).
Verontschuldigd : J.De Geyter, J.Moins, M.Couteau.

•••••
1. ONDERZOEK VAN DE P.V.'S YAN HET P.B. YAN 8/4 EN DE SEKRETARIAATSYERGADERINGEN Y AN 1~ EN 19 / 4.

Aangenomen onder voorbehoud van schriftelijke opmerkingen die toekomen voor het
sekretariaat van 26 april.
Wat het punt "Jnvesteringen R.Y." betreft
info over ontmoeting N.V.Y.-V.P.U.
vastgesteld op woensdag a.s. en akkoord om op deze basis nuttig overleg te organiseren
met de D .R. (cf. het reeds geakteerde princiepsakkoord om gekoôrdineerd te zoeken naar
optimale voorwaarden voor aanwending).
Kollokwium over vakbond te Berlijn : Pierre Lisens (en niet J.Vrand).
2. B.R.T. PANORAMA-UITZENDING.
Uitwisseling van indrukken. S.N. waakt er over dat de P.C.I. wordt bedankt voor haar
nuttige inbreng. (zal zich bij L.V.G . informeren).

3. POLITIEKE TOEST AND.
Gedachtenwisseling, akkoord met de strekking van de verklaring van L.V.G. in de Drapeau
Rouge van vandaag 22 april, die ais referentiekader kan gelden voor verklaringen ter
gelegenheid van 1 mei, middels specifieke kommunautaire of gewestelijke klemtonen.
Informatie over initiatief van VI.Bureau tot oproep ter gelegenheid van 1 mei voor een
brede bundeling in een alternatieve optiek.
Zelfs al duidt alles er op dat S.P. en P.S. bereid zijn een programma te aanvaarden dat
slechts weinig van de nieuwe aksenten legt die de kiezers op 13 december verwachtten,
het triomfalisme in de toon van onze kornmentaren vermijden, ---> nadruk leggen op de
dynamiek die moet ontwikkeld worden orn socialisten en kristen-demokraten "te doen
bewegen", en de belemrneringen van het centrisme zodoende te overstijgen.
Op gerneenschapsvlak de kritiek richten op de "mini-federalistische" oriëntatie.
L.V.G. spreekt zijn bezorgdheid uit tegenover de neiging dat de partij zichzelf wegcijfert,
haar eigen initiatieven niet laat gelden, enz ... (cf. de Generale).
Oprnerkingen worden gernaakt over het verband dat soms bestaat tussen deze neiging en
het onderliggend debat over "partij of beweging".
Akkoord om dit punt op de dagorde van een volgend Politiek Bureau te plaatsen.
4. GEY AL J.TURF. (in aanwezigheid van A.D. en J.W.)
• Unaniern akkoord van de aanwezige P.B.-leden orn gevolg te geven aan de vraag van de
Yl.Raad tot verlenging met 2 maanden van de schorsing die door hem werd uitgesproken.
• A.D. drukt zijn bezorgdheid uit over de staat waarin de partij verkeert en trekt de
aandacht op de rnoeilijke toestand die o.m. verband houdt met de verscheidenheid inzake
lokale toestanden en standpunten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen.

* A.D.

en J.W. zullen de C.C.I.D. bijeenroepen.

5. VARIA .

* kernindustrie

: te hernemen op het volgend P.B.

* Statuten : nota

over bijkomende wijzigingen verdeeld ·:

- aan de leden van het P.B. ter informatie ;
- aan de leden van
vergadering begin mei.

de

gemengde

werkgroep

***•*

als

werkdokument

voor

de

PROCES-VERBAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 6 MEi 1988.
Aanwezig : P.Beauvois, J.Debrouwere, J.De Geyter (voor punt 1), M.Dullaert, R .Dussart,
D.Fedrigo, R.Jacobs, M.Levaux, L.Loose, J.Moins (voor punten 1 en 2), L.Van Geyt,
M.Couteau, S.Nudelhole.
Verontschuldigd : Cl.Renard, J.Vercaigne .

•••• ••• ••••
1. ONDERZOEK P.V. S van P.B. van 22/ 4 en Sekretariaatsvergaderingen van 26/ 4 en 3/ 5
aangenomen onder het gewone voorbehoud .

2. NUKLEAIRE INDUSTRIE (in aanwezigheid van B.Vermeiren).
Na de toelichtingen van D.F. en B.V. bij hun inleidende nota, gaat het P.B. over tot een
brede gedachtenwisseling en verklaart zich akkoord (met 7 stemmen voor,
tegen 2
onthoudingen) met deze nota die moet gefinaliseerd worden (D.F.), en waarin de
elementen moeten ingewerkt worden die uit de diskussie naar voor kwamen, en o.m. :

* dat dit een té belangrijk terrein is om aan de beslissingen van de privésektor over te laten ;
* dat deze materie behandeld moet worden in het kader van een globale
energiepolitiek, rekening houdend met de bijzondere toestand in België
(bevolkingsdichtheid en nukleaire "verzadiging"),

* té absolute formules vermijden voor nà het ontmantelen van de bestaande
centrales.
Drie onmiddellijke ordewoorden :
- neen aan de N 8, (zich niet laten konditioneren door het argument
tewerkstelling ---> alternatieve voorstellen doen o.m . inzake energiebesparing),
- ppsporingsnetwerk + rampenplannen - cf. voorstellen van de Senaat,
- strikte toepassing van de Europese normen inzake veiligheid voor de werkers.
Snelle kweekreaktoren : onderscheid maken tussen onderzoek - multidisciplinair, dat ook
de ekologische, sociale gevolgen behandelt - en in werking stellen voor produktie.
Ook aandacht hebben voor de
kernvrije zone in Centraal-Europa.

militaire

aspekten,

cf.

Kalkar

en

de

strijd

voor

een

-----:;J

t Sek tariaat vraagt :
t de bureaus van de vleugels ieder een vrijwilliger zouden aanduiden om de
p vakantiegangers naar de USSR te vergezellen (juli - augustus);
t de kameraden die genieten van een uitnodiging niet, zonder over eg,
initiatieven zouden nemen voor bijkomende verzoeken.

.

..
4. POLITIEKE TOESTAND.

Gedachtenwisseling en akkoord over :

* het situeren van de kritieken van de partij op Martens VIII met betrekking
tot de verwachtingen van de kiezers op 13 december,

*

het bijdragen, op deze basis, aan vooruitstrevende bundelingen links van de
koalitie
(en
de
arbeidersen
demokratische
lagen
van
deze
laatste
"beïnvloeden").

•••••••••••• ••
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PROCES-VERBAAL VAN HET PQLITIEK BUREAU VAN 20 MEi 1988.
Aanwezig : P.Beauvois, J .Debrouwere, M.Dullaert, R.Dussart, M.Levaux, Cl.Renard, L. Van
Geyt, M.Couteau, S.Nudelhole.
Verontschuldigd
J. Vercaigne.

J.De

Geyter,

D.Fedrigo,

R.Jacobs,

L.Loose,

J.Moins,

J.Nagels,

••••••••••
1. EUROPA.
L.V.G. haalt verschillende recente feiten aan en stelt een r-eeks "gedachten-richtingen"
voor die het C.K. van juni zou kunnen uitdiepen, zodat het 26e kongres dit thema ais
middelpunt van zijn werkzaamheden zou kunnen nemen.

*

Voorbereiding van de top van de Twaalf te Hannover einde juni :
a. belangrijke vooruitgang inzake vrij kapitaalsverkeer ;
b.
kongres van het EVV te Stockholm dat op een versnelde manier rekening
houdt met de vervaldata, zelfs met elementen van "europaniek"
---> de "sociale dimensie" wordt ernstiger aangepakt,
samenhang met de dimensie "ekonomische politiek".

maar

zonder

enige

---> het naar voor schuiven van een "relancepolitiek" die puur kwantitatief is .. .

*

Alternatief "eurogroen" initiatief einde juni om de "verkeersknoop" inzake het
vrij personenverkeer (inbegrepen van vreemdelingen) niet in mindere mate dan
die van het kapitaalsverkeer te "ontwarren".

In België :
1992 = voornaamste rechtvaardiging van de "kontinuïteit" van Martens V tot
VIII (zie het regeerakkoord)
Generale Maatschappij = test case (zie ook de verklaringen van Béregovoy).
Afglijding naar centrum-links in Frankrijk, in België o.m.
---> van kapitaal belang voor gans de linkerzijde dat deze verandering voelbare
resultaten heeft, zoniet bestaat risiko dat de "slinger" de richting van ... extreem rechts
uitgaat.
---> wordt terug ruimte zichtbaar voor een partij die zich niet tevreden stelt met
"verklaringen" maar die de ambitie heeft door te wegen op de gebeurtenissen. De
vakbondsorganisaties voelen meer de noodzaak aan dat de "verandering van orkest" die
zij wensten (die zij aktief steunden) tot op een zekere hoogte de hoop van hun
aangeslotenen inlost, maar brede lagen van aarzelingen - diskussies over de te volgen
strategie (ministeriële initiatieven afwachten of mobiliseren , enz... ).
De partij zou op nuttige wijze :
* kunnen helpen bij het ontwikkelen van perspektieven voor "nuttige akties"
inzake een reeks van konkrete problemen (ACEC, openbare diensten, oudere
werklozen, ... )
* terug de nadruk kunnen leggen op de notie van kwalitatieve groei .

•

•

- "eurorechten" immigranten (cf. gebruik maken van de aanbeveling, gestemd in het E.P.)
sindikale rechten,
rechten van de gewesten ...
- "euroekologie"
- "eurovrede".
L.V.G. geeft informatie over een brief van H.Mies (D.K.P.) die de wens uitdrukt de 12
K.P.'s bijeen te brengen.
Een eerste gedachtenwisseling maakt het volgende duidelijk :
- verdeelde belangstelling voor een 26e kongres over "Europa"
- de moeilijkheden om van de analyse over te gaan tot de daad (probleem aan
te vatten in nauw overleg met de federatieve instanties),
- noodzaak aan een samenhangend front op europees niveau dat een politieke
verbinding kan verzekeren met de - zelfs beperkte - voorstellen van het EVV,
- nut van een dialoog met die K.P.'s van het Europa der 12 die een offensieve
benadering hebben van de europese perspektieven (gebruik maken van het
initiatief "van de tijdschriften" - zie CM - of van ons 26e kongres ? )
De aandacht van het P.B. werd ook gevestigd op de wrijvingen binnen de Europese
rechterzijde, op het tema van de flexibiliteit dat de Belgen op het kongres van het EVV
hebben aangekaart, enz ...

/

j

'::J

Voorstel om de (franstalige en Vlaamse) "Feiten & Argumenten" (met de verslagen van
D.Vonckx en S.N.) in te leiden met een interview van L.V.G. over de verankering van de
Europese perspektieven ·n de aktualiteit.

~

KONGRES 2SBIS.
Het P.B. stelt vast dat er ernstig getwijfeld wordt aan de mogelijkheid om een konsensus
te bereiken in de Vlaamse vleugel over het ontwerp van het C.K., en dat er in de Waalse
vleugel vragen gesteld worden over de "haalbaarheid" van 25 bis in deze voorwaarden.
R.D. wenst bijgevolg een verdaging van het kongres.
L.V.G. vraagt dat men niet over de verdaging beslist voor de volgende bijeenkomst van
de gemengde werkgroep, en benadrukt het politiek belang (cf. o.m. het punt 1) om alles
tot een goed einde te brengen in juni.
BETOGING VAN OUDERE WERKLOZEN.
L.V.G. betreurt dat de partij niet georganiseerd aanwezig was op deze betoging, die het
resultaat is van Iangdurige inspanningen van sindikale militanten "van de basis",
waaronder een aantal kommunisten.

••••••••••

PROCES-VERBAAL V AN HET POLITIEK BUREAU VAN 3 JUNI 1988.
Aanwezig : P.Beauvois,
J.Debrouwere, J.De Geyter,
R.Dussart,
L.Loose, J.Moins, J.Nagels, Cl.Renard, L.Van Geyt, S.Nudelhole.

D.Fedrigo,

R.Jacobs,

Verontschuldigd : M.Dullaert, M.Levaux, J.Vercaigne, M.Couteau.

••••••••••••

1. EUROPESE INZET OP SINDIKAAL VLAK :
P.Lisens geeft verslag van de werkzaamheden van het kollokwium in Berlijn.
Dit heeft
voornamelijk een stand van zaken opgemaakt, zonder elementen van antwoord aan te
brengen. Dit werd zonder twijfel in de hand gewerkt door het feit dat het ging om een
opeenvolging
van
uiteenzettingen
zonder
werkelijke
gedachtenwisseling.
De
vertegenwoordiger van de K.P.B . was één der weinigen om te herinneren aan het kongres
van het E.V.V. en zelfs aan de vervaldag "1992" !!
Akkoord over de noodzaak om onze wil kenbaar te maken voor kollokwia van een nieuw
type,
die
toelaten
vooruitgang
te
maken
in
de
analyse
van
de
konkrete
gemeenschappelijke problemen en m de voorbereiding van gemeenschappelijke of
gelijklopende initiatieven.
J .Nagels resumeert de draagwijdte van de werkzaamheden van het kollokwium aan de
U.L.B. over de ekonomische uitwisselingen tussen Oost en West en hun belang voor de
wereld van de arbeid.

2. ONDERZOEK VAN DE P.V.'S:
van de P.B.'s van 6 en 20 mei, de Sekretariaatsvergaderingen van 10, 17, 24 en 31 mei.

*

P.V. van het P.B. van 6 mei : nukleaire industrie ---> D.F. deelt mee dat de
nota klaar zal zijn voor dinsdag 7 juni.

*

P.V. van het Sekretariaat van 31 mei : F & A over Europa ---> S.N. dringt er
op aan dat de inleidingen op het C.K. van maart zouden verzonden worden
voor einde juni, zelfs al is het maar als een kleine aparte uitgave.

*

P.V. van het Sekretariaat van 17 mei : sindikale rechten en moeilijkheden om
informatie in de D.R. te krijgen over de initiatieven vanuit Vlaanderen --->
L.L. trekt de aandacht op de omvang van deze beweging en haar parlementaire
bindingen. Het Sekretariaat suggereert publikatie van een interview in de D.R.
met één van de initiatiefnemers, er zorg voor dragend de klemtoon te leggen
op datgene wat op een aktie kan uitlopen en rekening houdend met twee
vervaldagen :
- de interprofessionele onderhandelingen,
- de onderhandelingen van de openbare diensten.

De P.V.'s worden aanvaard onder het gewone voorbehoud.

.

..

3. ST AND V AN ZAKEN 25 BIS.

Informatie over de bijeenkomst van de uitgebreide Vlaamse Raad en de indikatieve
stemming die de voorstellen aanvaardde met 19 stemmen tegen 5 en 11 onthoudingen.
Het Fr.Bureau overweegt een bijeenkomst van eenzelfde type te houden op 10 of 11 juni.
Het P.B. stelt voor de datum van 18 juni te weerhouden voor het nationaal kongres,
onder voorbehoud van de bijeenkomst van de franstaligen :
- het kongres zal zich moeten uitspreken over Hoofdstuk III (t.t.z.
voorstellen aanvaard door het C.K., de V.R . en de Franse Gemeenschapsraad);

de

- eens Hoofdstuk III aanvaard , het kongres verzoeken het C.K. te mandateren
om de andere statutaire beschikkingen die "getroffen• worden door de
beslissingen van het kongres, hiermee in overeenstemming te brengen , m
overleg met de "vleugels" - wakend over een reële "konformiteit" en aan het
26e kongres de taak overlaten om alleen d it werk te "formaliseren" (te
onderschrijven).
Voor het verdere vervolg dat hieraan moet gegeven worden (federatieve statuten, ...)
akkoord om over te gaan tot een uitwisseling van de P.V.'s van de werkgroepen, ook om
toe te laten aan de gemengde werkgroep om de roi van "koôrdinator" te spelen, zo het
geval zich voordoet.

••••••••••

PRQCES-VERBAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 14 JUNI 1988.

Aanwezig : P.Beauvois, J.Debrouwere, J.De Geyter, R .Dussart, D.Fedrigo, R.Jacobs,
M.Levaux, L.Loose, J.Moins, Cl.Renard, L.Van Geyt, J.Vercaigne, M.Couteau
S.Nudelhole.
Verontschuldigd : M.Dullaert, J.Nagels.

•••• •
1. ONDERZOEK VAN HET P.V. VAN HET SEKRETARIAAT VAN-7 JUNI:

C.M. - speciaal nummer over perspektieven voor de
partijleîding zich hierover gezamenlijk bezint en bij
worden.

K.P.'s : L.V.G. wenst dat
het projekt zou betrokken

2. SINDIKALE VRIJHEDEN - PETITIE :
sindikale
van
idee
de
initiatief,
dit
van
ontwikkeling
over
Informatie
onschendbaarheid die hier op nuttige wijze zou kunnen ingevoerd worden en het
dokument dat R.Stroobant aankondigt over een vergelijkende studie tussen de
verschillende E.E.G.-landen.

3. KONGRES 25bis :

•

en
Gedachtenwisseling
kongreswerkzaamheden.

•

De gemengde
amendementen
wordeo.

•

Ontwerp van motie aao het kongres Yoor te leggen, Yoor een maodaat aan
het C.K. voor de overeenstemming : akkoord om de voorstellen van de
gemengde werkgroep ais informatie mede te delen en over het feit dat de
on twerp-motie ni et vooruitloopt op het onderzoek van deze Yoorstellen
door het C.K., in overleg met de federatieve instanties.

•

C.K. onmiddellijk na het kongres : korte bijeenkomst over

akkoord

over

de

procedure

voor

de

werkgroep zal een Jaatste maal bijeenkomen om de
te onderzoeken, die op voorhand zullen "gesorteerd"

- eerste opties inzake het 26e kongres (thema's-periode)
- oproep voor kandidaturen
te verkiezen op een C.K.
maandag 27).

P.B., Sekretariaat, voorzitterschap,
binnen een week (vrijdag 24 of

4. VERSLAGEN VAN HET C.K. VAN 26 MAART 1988 OVER EUROPA :
Problemen van vertaling. L. V .G. trekt de aandacht op de "opstoppingen" te wijten
aan de kleine centrale staff, die tot nader order niet worden gekompenseerd door
een (o.m. vrijwlllige) bijdrage van de komponenten.

••••••••••

PROCES VERBAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 24 JUNI 1988.
Aanwezig : J.De Geyter, D.Fedrigo, R.Jacobs, M.Levaux, J.Moins, Cl.Renard, L.Van Geyt,
M.Couteau, S.Nudelhole, P.Beauvois (vanaf J 1uJ5).
Verontschuldigd : J.Debrouwere, M.Dullaert, R.Dussart, L.Loose, J.Nagels, J.Vercaigne.

••• • ••••• •
DAGORDE VAN HET C.K. VAN VANAVQND,
A.

HERNIEUWING V AN :
- bureau
- sekretariaat
- voorzitterschap

1.

Uittredend Bureau : 8 + 7 + 2 genodigden.
Zijn, buiten J.Turf, geen kandidaat meer
R.Jacobs, J.Nagels (cf. brief),
J.Vercaigne.
Het P.B., dat op de hoogte is gebracht van de redenen ingeroepen door ieder
van deze drie, ziet hier een ernstig probleem en is van mening de aandacht
van het C.K. hierop te rnoeten vestigen.
Nieuwe kandidaten : D.Vonckx, S.Nudelhole.

2.

Uittredend sekretariaat : 3 + 3 + 1 genodigde van rechtswege (L.L.).
Wijzigingen : L.Loose zou effektief !id worden in vervanging van M.Dullaert die
het Sekretariaat verlaat. Mogelijkheid om zich te laten bijstaan of vervangen
ais vertegenwoordiger van zijn komponent (geldt eveneens voor de andere
"vleugel", indien nodig).
N .B. : R.J. aanvaardt dit rnandaat om bij te dragen aan de overgangsregelingen.

3.

Voorzitterschap : geen voorstellen tot wijziging.

NOTA:
Bij het opmaken op deze wijze van een stand van zaken met het oog op de laatste
verkiezingen "oude wijze" van de uitvoerende organen van het C.K. voor de
overgangsperiode die ons scheidt van het 26e kongres (Je kongres van de "Unie"), hield
het P.B. zich ernstig bezig met het probleem van de aflossingen en dit van een
efficiënter, dynamiserender, zelfs meer doorzichtig funktioneren van de "nationale"
executieven, inbegrepen op het vlak van het beheer.

B.

"EJNDE VAN HET KONTRAKT" VAN DE HUIDIGE K .K.I.D. :

Gezien er geen
enz ... )
zal het
verlengen tot het
getroffen wordt
bereiden.

tijd restte voor een "stand van zaken" (bilan, problemen van werking,
P.B. voorstellen het mandaat van de acht huidige "kornmissarissen" te
26e kongres, erover wakend dat met hen een minimum aan schikkingen
om de lopende "dossiers" te regelen en het "na het 26e" voor te

••••••••••

PROCES-VER BAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 28 JUNI 1988.
Aanwezig
P.Beauvois, J.De Geyter,
Cl.Renard, L.Van Geyt, M.Couteau.

M.Dullaert,

M.Levaux,

L.Loose,

S.Nudelhole,

Verontschuldigd : J.Debrouwere, R.Dussart, D.Fedrigo, J.Moins, D.Vonckx, R.Jacobs.

•••
1. GEVOLGEN V AN HET KONG RES .

•
•
•

Cl.R. en L.V.G. zullen de teksten die door het kongres aanvaard werden
finaliseren om ze ter beschikking van de komponenten -te stellen die zullen
beslissen wanneer en onder welke vorm ze gepubliceerd worden .
Voorbereiding om de gemengde werkgroep terug aan het werk te zetten vanaf
september om het mandaat van het kongres om een reeks van artikels in
overeenstemming met de statuten te brengen, uit te voeren .
P.Beauvois wenst een interview met één of twee leden van de gemengde
werkgroep in de D.R. over het belang van het kongres : akkoord om in te gaan
op de bekommernissen hieromtrent van de journalisten van D.R. en R.V.

2. GEVOLGEN C.K.
Erover waken dat D.R. en R.V. informatie geven over de verkiezing van de uit oerende
organen en de verlenging van het mandaat van de K.K.D.I. tot het volgend kongres.
3. VOQRBEREIDING VAN HET C.K. VAN NQVEMBER.

•

•
•

vertaling dokument C.K. Europa zal klaar zijn in augustus .
kommissie buitenland zal moeten bijeenkomen (onverenigbaarheid tussen het
(onder)voorzitterschap en statuut van !id van het P.B. : op te heffen om
korrekte werking te verzekeren) .
L.V.G. trekt de aandacht op belang van de konferentie van Berlijn over
"kernvrije zones" en de zeer representatieve deelname van België die toeliet
vooruitgang te maken inzake konkrete voorstllen "in de richting, en in de
schoot van de nieuwe koalitie".

4. GENERALE.
Akkoord over de krachtlijnen van een persbericht dat de nadruk legt op de noodzaak
voor een tegensprekelijk debat onder auspiciën van de regering over de plannen en
projekten van de "nieuwe patroons".
5. VRE DESBEWEGING - INCIDENTEN IN TSJECHOSLOW AKIJE :
dubbele bezorgdheid :
•
stroming in V AKA bekampen die neigt om de mensenrechten in de plaats te
stellen van de ontwapening,
• eventuele incidenten met brede vredesbeweging oplossen op een wijze dat
negatieve gevolgen op ons terrein vermeden worden.

•••••

BUREAU POLITIQUE DU 8 JUILLET 1988
Présents : L. Van Geyt, J. De Geyter, D. Vonckx, P. Beauvois, M. Couteau,
S. Nudelhole, R. Dussart, M. Dullaert (vers 11 H.), L. Loose (vers 12 H.).
Congés : R. Jacobs, J. Debrouwere, C. Renard, D. Fédrigo, J. Moins, M. Levaux.
1. Relais fonctionnels vers la rentrée (voir tableau joint à la convocation
du B.P. du 8.7.88)
2. Approbation des P.V. des B.P. du 14.6, CC 18 et 24.6, B.P. 24 et 28.6,
Secrétariat 28.6 :
Sous réserve de la non réception des deux derniers par certains camarades et des
absences.
Rappel à cette occasion de la nécessité de voir à la rentrée l'actualisation éventuelle de la commission F et la nécessité, dans un parti fédéralisé, d'une concertation préalable et opérative des décisions en matière nbtarrunent immobilière
dinvestissements.
Rappel également de la nécessité d'assurer la présence de l'information préalable
de Dussart à la prochaine réunion des éditeurs de journaux, notamment pour la
question de l'aide à la presse.
Suggestion de consacrer les prochaines réunions du B.P. aux questions de la
restructuration des médias à l'échelle européenne, de la sécurité sociale, de
la fiscalité.
2. Relais politiques vers la rentrée
de Charleroi sur les A.C.E.C.

conférence de presse 13.6 de la fédération

3. Rencontre de Berlin sur les zones dénucléarisées (en présence de J. Vrand).
L.V.G. souligne notamment l'importance ICle la suggestion àu porte-parole C.V.P.
Van Wambecke lors du récent débat sur l'accord INF à la Chambre à'un moratoire
sur la modernisation des armes nucléaires tactiques en attendant l'engagement
àes négociations sur les armes conventionnelles en Europe.
L.V.G. attire' l'attention sur un article du 4.7 du "Stanàaard" sur les réformes
de Gorbatchev.
4. Information sur une rencontre de L.V.G. avec un dirigeant cubain à propos
des conversation sur l'Angola.
Rappel de la délégation du P.C.B. en Angola, reçue par le ministre angolais des
Relations Extérieures. Disposition prises pour interview au D.R. qui devrait
conincider avec visite Tindemans notamment en Angola, au Zaïre, reportée en
raison des votes sur la révision de la Constitution à la Chambre belge.
Il serait utile que ces prises de contact de notre presse en vue d'interviews
zaïrois soient précédées de consultations avec S. Nudelhole et la section
internationale.

PROCES-VERBAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 14 O KTOBER 1988.

Aanwezig
J.Debrouwere,
M.Dullaert,
L.Loose,
L.Van
Geyt,
P.Beauvois, R.Dussart, D.Fedrigo, J.Moins, S.Nudelhole, Cl.Renard.

D.Vonckx,

Veront chuldigd : J .De Geyter, M.Levaux, M.Couteau.

•••••
1. KALENDER

* bevestiging van het C.K. op 5 november.
* nationaal kongres in de lente : datum voor
2. STATUTEN.
werkgroep.

In

overeenstemming

te stellen aan C.K.

brengen

nota

van

de

gemengde

Rekening houdend met de punten waarover nog een kollektieve bezinning
moet plaatshebben (kandidaturenkommissie, voorzitterschap van de unie,
... ),
mandateert
het
P.B. zijn
vertegenwoordigers in de gemengde
werkgroep om de punten die in overeenstemming moeten worden gebracht
te konkretiseren.
D.F. vraagt dat de gemengde werkgroep mogelijkheden aanbrengt om de
F.K.K. te dynamiseren.
Het P.B. wenst dat de federatieve bureaus op hun beurt de voorstel1ïng an
de
gemengde
werkgroep
onderzoeken,
opdat
deze
Iaatste
zijn
werkzaamheden zou kunnen afronden binnen de gestelde termijn.

3. NA 9 OKTOBER :
Synthetische uitwisseling van informatie over de eerste diskussies in ieder
van de federatieve instanties.

4. HERDENKING VA~ DE KRISTALNACHT op initiarief van de koôrdinatie van
joodse organisaties :
De partijen vertegenwoordigd m het Parlement (buiten de V.U.) plus de
P.C.B. zullen het woord nemen.
Akkoord over het principe van een deelname die ervan afziet de roestand
in het Nab ij e Oosten expliciet ter sprake te brengen, voor zover deze
overeenkomst ook door de andere sprekers wordt geëerbiedigd.

·* * * * * * * * * *

PROCES-VERBAAL VAN HET POLITIEK BUREAU VAN 9 DECEMBER 1988.

••••••• • • •
Aanwezig : L.Van Geyt, J.De Geyter,
D.Fedrigo, J.Debrouwere, M.Dullaert.

P.Beauvois,

R.Dussart,

J.Moins,

M.Levaux,

Verontschuldigd : L.Loose, D.Vonckx, Cl.Renard, S.Nudelhole.

•••••
ROEMENIE :televisie over K.P. - bevredigend.
het persbericht overmaken aan "partijen aan de mac ht".
ARMENIE boodschap aan K .P.S.U.
OPENBARE DIENSTEN : gedachtenwisseling over de betoging .
- de te vinden financiële middelen verduideliJken (cf. voorbeeld
"onderhandelingen over de schulden" wanneer het om de privé gaat).

'an

- na onderhandelingen van maandag, terug bekijken ...
- brief van L VG aan Martens steun aan openbare diensten.
NA TIONAAL KONGRES :
- info over de werkgroepen en opmerkingen op de

ier teksten,

- de vervolledigde teksten
laatste op 21 december,

overgemaakt

moeten

aan

L VG

worden

ten

- het P.B. komt terug bijeen op 6 januari 1989 voor de eindredaktie en
een eventuele inleiding, om aan de Jeden van het C.K. te verzenden.
N.B. : n ar aanleiding van tekst 4 ontspint zich een diskussie, die moet voortgezet
worden, over de "konventionele" bestellingen (cf. helikopters) en o er de w1jze
waarop de partij en haar komponenten hierin op nuttige wijze een houding kunnen
bepalen.
BIJEENKOMST V AN DE K.P.'S V AN DE EEG IN KOPENHAGEN :
In februari i.p.v. december - l partij per land .
Deelname van de KPB-PCB
in principe ja, maar
inspanningen in de geest van de brief van L VG aan H.Mies.

voortzetting

van

onze

WERKGROEPSTATUTEN:
Bijeenkomst volgende week dinsdag namiddag of donderdag namiddag, volgens de
beschikbaarhe1d van de z1eke kameraden.

•••••

