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Katholieke Vlaamsche Esperanto-Vereenági ng (KVVb) of

1.TA.A.T..!1;
•

Flandra Unu i o de =. _a tolikaj T~speranti st oj (FiXE).

;~.

DO EL 1) de belangen van het geloof en der iath, Vlamingen behartigen
door de ïereldhuiptaal Esperanto‘
2) door 7]speranto de wereldvrede onder de Kath. bevorderen3
1) Esperanto aanleeren en verspreiden iri de ~atholi ek e
middens,
Kath. speranto-afdeelingen inrichten en afgevaardi g den
aanstellen.
3) Deelname aan de internationale Katn.Esperanto- bewe g , ng,
vooral in den zin der moderne Katholieke actie.
4) Kat-noli ek e werken in Esperanto vertalen, ui. tseVen 3 verspreide

1,-J

(Internationale
Q GA IbATI-J] 1) Landelijke afdeeling van K
.
Katholieke Vereeniging v. Esperantisten).
2) Hoofdafgevaardigden aanstelle n voor elke provincie
3 Afgevaardigden voor elke stad en g emeente aanstellen.
De org ani s tie is ui t s1u i tend Katholiek en Vlaamsci
5 Bestuur: a Voorzitter
b Geestelijk leider
c) Alg. sek retari s
d) Kassier
T.L . De afgevaardigde mag geen deel .itmalen van het bestuur en
omäek eerĉ .
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rille Ka.tholi eb Vlamingen of Veree n.ii ngen; Esperantist of
niet. De na men der niet esperantisten komen echter niet in het
jaarboek voor. De vereer.igi ragen wier leden allen aansluiten,
orden PUKE afdeeli tig en hebben recht op Een bes tu ursl .d per
25 leden.
'SJ'T) AGO 4 Gewone leden 7 fr. 's jaars ; deze bijdrage geeft recht
op =E-jaarboek' erg de informatie vlugschriften.
Li
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ORGAA -- 1) Espero Katolika: Prijs 35 fr. 's jaars.
2) Landeli jlc informatie vlugschrift. Gratis voor elk lid.
8. iCO1ŸGR3L Te houden
de
ILi s en
9

samen met Yl. Ligo Esp., echter zorge .Kvr3V• voor
bijzondere bi j eenk omst voor de Ií ath , Leden.

.H. E .:
ï
:.5.ï Gs1E :. ,TT Seder lid der KVIN draagt de
kruis. Prijs, 5 fr. Ook kath. kerkboekjes
der leden, ?rijs: 6 erg 55 fr.

groene ster met
zijn ter beschikking

Ia. AIG_XAARDSGD- if per provincie
Antwerpen: 1121. Faesnaans, Koc poartstr. 34 Antwerpen ,
rabant
G. Van I ylen; Lrugst r : 49 park-Heverlee (Leuven)
Limburg
3.H. .Â.E.ecers, seminarist, Groot Seminarie, Lv.ik
Oost-V10;
rembodegemstr. 29, Aalst
L. Calloens9
1est V1.
H. Braek evelt, Btati edreef, 177, hoeselare
Alga c6ek.retariaat
Oude Gentweg, 3, Brugge,

