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GEACHTE MEDELID I

Tot ons groot spiit moeten wij vooreerst verklaren, dat het niet is mogen gelukken met
I -lanuari l.l' de werkzaamheden van den V. T. B. aan te vangen. Toch kunnen wij mede-
deelen, dat onze vcorbereidende arbeid nu zoover gevorderd is, dat de stichting van den Bond

- 
en daarmede zijn openbaar optreden 

- zeer binnenkort mogelijk is geworden.
Het zou echter o.i. r'ocrbarig en ook o,nverantwoordelijk zijn daartoe over te gaan zoo-

lang er van de zijde der leden niet meer belangstellirg 
- 

en dan deze omgezet in claden, ten
voordeele van den V. T. B. 

- 
getoond werd.

Om dit te bereiken en tevens tot practische uitvoering der voorloopige plannen te
komen, zal er een ALGEÀ4EENE VER.G.ADERING gehcuden i,vorden oo ioxnAg 29
JANUARI, des ,oormiddags ten l0 I f 2 ure, in een der lokalen van het * Café Gor?ér, hoek
Sint-Jacobsmarkt en Jezusstraat, te Antwerpen.

Dringend roepen vrij U op Ceze vergadering, indien eenigszins mogelijk, te komen
biiwonen' Zou de opkomst of de blijken van instemming beneden redelijke verwachtingen
blijven, dan zal hst Vaailoopig Ka*ziteit dasruit de logísche getsolgtrefthing maftenl Daar-
mede is dan tevens cle mogelijkheid om tot een V. T. B. te komen wellicht voor vele jaren van
rle baan !

Men bedenfte dus dat deze oergadering besljssend ftan zijn !
Er is nog iets.

De v. T. B. moet natur,rrlijk een eigen tijdschrift, een orgaan hebben.
l)aarooor hebben uíj Uwe hulp noodig !
Wil ons crgaan aan zijn doel beantwocrden, dan moet het een zoo uitgebreid mogelijke

.:brielr be,atten van, met den aarcl van onzen Bond verband houdende, plaatselijke berichten.
K'rnnen ,r,ij daarvoor op Urve hulp rekenen )
Is U bereid ons t'2.t. berichten uit Uwe omgeving te zenden )
Voordat het blac] begint te verschijnen moeten wij op dit punt de toezegging hebben

van velen onzer leden uit alle oorden van het Vlaamsche land. Natr-rurlijk mag het minst bij
toezeggíne blijven : het mcet ootr< de stellige vocrnemen zijn het straks tot uitvoering te bren-
gen. Wij mogen niet lichtvaardig handelen.



Is U in staat en bereiC ons col< ncg andere artikelen voor het orgaan te leveren voor een

-: :rdere rubriek, die in een tiidschrift ais het onze thuis hoort)

Zoa ja, welke ?

Zou dit maar voor een enkele keer ziin, of zouden rvij U als rn-edewerfter 
- 

dus

=-=rd, die meerdere artikelen en bii 'ocrtduur schrijven wil 
- 

mogen beschouwen?

We zijn bereid in de onl<osten daan'ccr te gemoet te kornen.

INDIEN U WE.RKELIJK \ERF]I\DERD MOCHT ZIJN OFIZE BOVENBEDOEL-

:. \.ERGADERING BI'I TE \X/O\E\. \\'IL ONS DAN OP DEZE VRAGEN SCHRIF-

--" IK ANTWOORDEN.
Het stichtingsfonds is thans voor de helft volteetr;end ; het is echter nocdig om het

:.:-:::r van de Vlaamsche Toeristenbond te "'errekeren 
dat re;e ock spcedig over de overige

' ., 1rs. zo'uden kunnen beschikken. \\'e richten dan ook een dringende cproep tot onze

,,,: -:=1krachtige leden om zoo spoedig mogel:ik in te teekenen, hetzij als eerestichter of als

:* i: - ---:ïrend lid.
\\'e rekenen dus cp den flinken steun van alle weldenkende Vlamingen. Het gaat hier

- -:::lzaak om het welbegrepen belang van cns Volk.
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