
Vergadering der Nederlandsche Tand- 
meesters-Vereeniging, 27 Juli 1895, 

Gebouw Odéon. 

Aanwezig 15 leden. 
De Voorzitter opent te omstreeks acht uur deze bijeenkomst 

en vangt aan met een woord van dank te brengen aan de 
commissie, die zich belast heeft met de regeling der Alge-
meene Zomervergadering op 28 en 29 Juni; de Voorzitter 
verzoekt den aanwezigen zich van hunne zetels te verheffen 
als bewijs van instemming met de zooeven gesproken woorden 
en tot huldiging van de werkzaamheid der regelingscom-
missie. Vervolgens richt de Voorzitter eenige woorden tot 
den Vice-Voorzitter, die hem gedurende de Zomerverga-
deriug zoo veelvuldig in diens functiën heeft vervangen, 
de wijze waarop door den Vice-Voorzitter het praesidium 
is uitgeoefend geworden, doet den Voorzitter opmerken, 
uit dat alles bleek dat de afwezigheid van hem dubbel 
is vergoed geworden. 

Na de bespreking van eenige zaken van huishoudelijken 
aard verkrijgt de heer E. STARK het woord tot het houden 
zijner aangekondigde voordracht: ,Indrukken van de Alge-
meene Zomervergadering". (Zie pag. 245, Ile Jaargang, afl. 6 
van dit Tijdschrift.) 

Hierna geschiedt de ballotage der op het convocatie-
billet geplaatste 14 candidaten, vooraf gaat echter eene 
algemeene bespreking over de can didaturen, welke ten ge- 
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volge heeft dat door den heer B. FRANK verzocht wordt 
ingevolge een door hem bekomen machtiging een der can-
didaten buiten stemming te houden, uit de besprekingen 
blijkt namelijk dat tegen dezen candidaat bezwaren zijn 
gerezen die zijne toelating zeer onwaarschijnlijk maken ; de 
candidaat reeds van te voren eenigermate overtuigd van de 
weinige kans om toegelaten te worden, had vóór de vergadering 
den heer FRANK deze machtiging verstrekt. Dienovereen-
komstig wordt door de vergadering besloten. 

De ballotage heeft dientengevolge plaats van de 13 over-
blijvenden, hiervan worden 12 als leden aangenomen, nl.: 

Mejuffr. T. MERTENS, '8 Hage. A. J. HAVERBRLT, Utrecht 

de Heeren : 
R. G. G. FILER', '8 Hage. 	G. C. BOSCH, Dordrecht 

C. F. G. ZIJLSTRA, Alkmaar. M. RInDwzo, Arnhem. 

C. WITTIL_ IJS, Rotterdam. 	H. MINNE, Antwerpen. 

H. PINKxoF, Apeldoorn. 	CL. MAHLER, Rotterdam. 

J. OTTE, Groningen. 	A. S. DE Sa2ITT, Amsterdam. 

De heer ScuärER komt thans aan het woord tot het 
demonstreeren van het Morrison's kronen-apparaat. Met aan-
dacht wordt deze demonstratie gevolgd, vooral wekt de 
eenvoudige wijze waarop de contouren der kronen worden 
verkregen ieders bewondering. Aan het slot der vergadering 
betoogt de heer BÖLUER dat het wenschelijk is met het oog 
op de deballotage van een der candidaten op heden avond, 
dat in twijfelachtige gevallen zulke candidaten worden ge-
waarschuwd, waarop door den Secretaris geantwoord wordt 
dat hieraan groote bezwaren verbonden zijn, aangezien het 
bestuur geen bevoegdheid bezit op de stemming der ver-
gadering vooruit te loopen. Niets meer aan de orde zijnde, 

sluit de Voorzitter de vergadering. 
D. J. C. 


