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î1,IJ:EE-\T.AART.,T JKS VERSI,AC -VAN ÐE GET.,UTÐSTT CHf ING OVER

1956 en 1957

Sestuur
Gedu¡'ende d.e verslagperiode was het Bestuur a1s volgt samen-gestelde

ïr. C.M. Uitermark, voorzítter
ïr. r[.L. Kaste]-eijn, secretaris-penningmeester
Ðr,Tr. J.J. Geluk
Prof.Dr.Tr. C.trT. Kosten
Ðr,Ir. H. ¡[o1
J, fr. 0oms
ïr, R, VermeuLen

Het Sestuur vergaderde vijf .*?u1, te wete n o,p 26 *!^* 1g56t16 oktober 1956r ? mãart 1957t 2{ juli 1957 en 26 november 1)57,
Leden, donateurs

Aantal leden op
Inil

o

?

Aantal d.onateurs
il il

31-12-195j 3

31-12-1957 g

op 31 -12-195j rf' 31-1 2-1957 a

63
72

19
20

ïIelaas moet in_ d.it verslag gememoreerd. worden het overr_ijd.envan d'e oud.-bestuursled.en Ir. A. Lr¡oiu en J.VII. Janzenl architect,en van het 1id. Ðr. A.G.Th. Becking.

Ifetenscha'ope1 iik e vergaderingen

Ond.eirwerpe Hoortoestellen.
organisatie tezamen met d.e Ned.erland.se Vereniging voor *A,ud.Íologie.Sprekersc

Ðr. P.H. schmid.t over rfEnkele feiten uit d.e moderne fysiorog.ie vanhet gehoororgaantro

Ðr, B.Ji Köstex over rrverwachtingen en teleurstellingen bfj het ge_bruik van hoortoestellenn,
J.J. Groen over rrlekortkomingen van het moderne hoortoestelrr.
A.lT. d.e vos over rrAan welke aud.iologische eÍsen moet hethoortoestel vold,oen?rr.

J.n{. r,ed.eboer over ttlvat presteren moderne hoortoestellen?r.
A'9.I!' Becking over rrEnkele constructíe-problemen bij hoortoe-stellenrr.

Ðrs.

Ðrs,

ïr.
Ðr.

)/lO meL -æ
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16 nei 1956 te Hilversum
Ond.erwerpe Luid.sprekers,
Organisatie tezamen me-b het Ned.erland.s Radiogenootschap.
Sprekerss

Ït, 3' Visser over trDe ontlvikkelingsgang van de luidsprekerrr.
J.J" schurink over trHoogohrnige luid.sprekers, rn- en uitslÍnger-

verschi jnselen bi j d.e elektrod.yãamische luítlsprelcerrto
fr' J. Rodrigues d.e Mirande over "versterkers met d.irec'o gekoppelde

luid.sprekersrro
F.J" van Leeuv,¡en over rrDe basreflex-straler in de akoestl"ekli .
Ïr. D. Kleis over rrToepassing en opstelling va.n luidsprekers ín

geluid"instal I atie s rr .

30 november 1 95 6 te lei¿schendam
Onclerwerpt U1 trageluid..
Organisatie tezamen met rle Afcleling voor Technisch TVetenschappelijk
Ond.erzoek van het I(.f .voIo en de Sectíe voor Toegepaste Natuurkund.e
en Kerntechiriek van d.e N,NnVo
Sprekerss

Tr' H'AoJo Rynja over 'Toepassing van urtrageluid. onder watertn
Dr' G. Kurtze over rrstrukturuntersuchungen mit ultraschalltrn

25 apyíl- 1957 te l,eids chend.am

Ond.erwerp ¡ Draad-omroepr
Organisatie tezamen met het Nederland.s Radiogenootschap"
Sprekers:

iI[.H" Metz over rrHistorisch-technisch overzicht van d.e d.raad.omroepl .

rr, G.lvlo uitermarlc over ltOntvangst van buitenland.se programmars
bij de d-raad.oÍÌroêpo ?roblemen betreffend.e d.e geluidweergave
bi j d.e aangeslotenenlr.

ïr. D. van d.en Serg over ttOverd.racht van omroepprogrammar s via
het interlokale tel-ef oonnetrr"

D. Visee over lrTransmissie ín d.e lolcal e
nettenlt,

draad.omroeþ- en teLefoon-

B oktober 1 95 7 te Eindhoven
Ond.erwerp t Zaalakoestiek,
Organisati-e tezamen met de Afd.eling voor Technisch V/etenschappelijk
Ond.erzoek en d.e sectie voor utílítei.tsbouw van het K.,rnv.T, ãn ¿eKoninklijke l/laatschappij tot Bevord.ering der Bouwkunst, Bond van
Nederland.sche Architecten.
Sprekers e

Prof . Dr.Ir. C.V[" Kostens 'rInf eidinglr.
Prof .Dr. E. lvleyer over ttNeuere physikalische ulessverfahren zur

akustischen Beurteilung von Räumenrr o

- ïr. J.II. Janssen -
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T*TtT¿r a u clla

ïr. N.V.

Janssen over rrl(lankkaatsersil.

Franssen over ilKunstmatige nå,galmil o

o

o

1 B decemb te Le d.sche d.am

Onderr,rlerpa Spreken en verstaan.
voor d.itrrcolloquiumrrwerd.en allecn d.e l-ed-en en donateurs van de
Geluidstichting uitgenodigd", terwijl introductie in beperlcte mate
mogelijk was,
Sprekerl

Dr.Ir. H. 1\,[o1 ovcr lrspreken en vcrsbaanil,

Herzi-ening Huishoud.el i jk ReElement

Daar het Ïluishoud.elijk Reglement op verschillende punten ver-
ouderd was, besloot het Bestuur in zijn vergad.ering van 26 maayt
1956 dit Reglement te herzien. Deze herziening kwam in 1 !!J gereed..

Perjnanent 4{iti-Lawaai Comit9

Iro GoJo van 0s van cle lechnisch Physische nienst ToNo0, en
T.Ho werd. d.oor het Sestuur aangewezen al s vertegenwoordiger van d.e
Geluid.stichting in het Permanent Anti-T,awaai Comit6e als opvolger
van wijlen rr. A, Dubois" De Heer van 0s vr¡as bereid. in d.it comit6
zitting te nemeno

Commissie Geluid.sbe perkinE jii/em¡erkeer

Gedurende de verslagperiod.e trad. Prof oDrnfr" C.li" Kosten
wed.erom op a1s vertegenwoord.iger van d.e Geluid.stichting ín d.e
Commj-ssie Geluid.sbeperking ì,Vegverkeer"

Akoestische adviseurs
In 1)JJ werd d.oor het Bestuur de proceduee vastgesteld- tna.v.

d.e erkenning van akoestische adviseurs. Daar d.e Geluid-stichting
echter niet beschikt over enig contrôle-apparaat om na te kunnen
gaa:n) of de gedragingen varì d"e adviseur stroken met d.e erecode
(geen reclane maken, onafhankelijk zijn van leveranciers e zieh
houd.en aan d.e tarieven, enz,), besloot het Sestuur in zijn verga-
d.ering van 16 oktober 1)J6 cont,act op te nemen met d.e Ord.e van
Ned.erland.se Raad.gevend.e Tngenieurs (O,NoR.f . ) teneind.e d.e mogelijk-
heid- van samenrlverking te onderzoeken. De besprekingen met het
bestuur van d"e 0"N.R.T d.ienaangaand"e hebbcn tot he-l volgende re-
sultaat geleid:
1. De Geluid.stichting beoordeelt alleen d.c d.eskund.i-gheid. van d.e

adviseur.
2. Tnd.ien d.e aanvrager van vof doende deskundigheid. blijk geeft,

verleent d.e Geluid-stichting hem de rrverklaring van d.eskund.igheidrre
en word.t d.e naam van d.e adviseur geplaatst op d.e lijst van
rrd.eskund.ige ari.viseurslr, clie aan aclv'ies-zoekend.en verstrekt wordt,

3. De Geluid.stichting wi jst d.e aarn¡rager op d.o wenselijkheid., d.at
hij zich voor he'L 0"NoR"Io-l-idmaatschap aanmeld.t, althans als
hij vold.oet aan d.e in d.c Statuten en het Reglcment van d.e O,N,R,I.
gesteld.e eísen voor genoemd lidmaatschap"
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4' Het Bestuur van d-e o.NnR,r. is bereid. ome wanneet zich voor het
lid.maatschap iemand aanmeldt, die op hài'gelied der akoestiek
wenst te ad.viseren, aan d.e r'äommissie van"onderzoek* oB te
dragen omtrent de d-esrcund,igheid. van cle cand.id.aat overlãg teplegen met het Bestuur van d.e Geluid.stichting"

5, Het Bestuur van d.e O,N.R.I. wenst echter om principiële redenenhet voorbehoud. te- makeno d.at het zich, hoewel het groot ver-
trouv¡cn heeft in het oord.eel van d.e córui¿sti_chting, niet apriori gebonden wil achten aan het oord.eel van d.e Geluid.stich-
ting.

- Hoewel nog enige cletailpuntcn een oplossing vragen, meent hetBestuur van d-e Geluid.stichting met d.e hiðrvoor gesctletstê sa,ïiê11-
werking met d"e 0.¡T.R.I. reed.s een alleszíns bevred.igend. resultaatte hebben bereikt.

o

Ged.urend-e d-e verslagperiod.e kwamen I aanvragen binnen terverkrijging van d.e rrverklaring van deskundigheiclñ" Tn alle d"riegovallen kon d.e rrverkl-aringrt uitgereikt *o"ã"rr.

Aan het einde van d.e verslagperiod"e v¡as d.e lijst vanrtd.eskunn
d.ige akoestische adviseurstt als volgt samengesteld.e
Prof .Dr. A.I. Fokker, Engelanden,/eg 32e Beekbergen
Ðr. Ir. JnJ" Geluke Gabr"lVletsulaan 28r'Tlilvcrsum
Dipl"-Ing" L. Kelle::mann, Kor-be Hoogstraat 7 t Rottcrd.am-C
ïr, lÂI.P" van Leening, Pansicrstraat !.Q, Den Haag
ïr, V.MnAo Peutz, Prins Ileird.rikstraai Þ, Nijmegen
Philípsr Akoestisch Ad.viesbureau, Eind.hoven
Technisch Physische Dlenst T.N.O, en T.H,, lVlijnbouwplein 11, Delft
Sestemmi ne batis saldo Co es 1 95-l

0p voorstel van d.e congrescommissie besloot het Bestuur inzijn vcrgaderíng van 13 januari 1)JJ het, batig sald.o van hetEerste r.c.A,-congres I ín 1953 ín Ncderland. gehoud.en, zijnd-e
f ,2375t44t een bestemming te geven overeenkomstig nei aoer¡ waâ.y-
voor d.e geLd.en gegeven werden. rn apri1 1pl6 besloot het Bóstuur,
na overleg met de Congrescommissie, een ged.eelte van d.it batig
saldo te bestemmen als toclage voor d.e heren Prof.Ðr.Ir. C.l/T. Kosten,Dr.rr' J"J" Geluk en Ðr.rr. H. Mol voor het bijwonen van het
Tweed.e r.c.An-congres in 1956 in Amerika" Ðe beweegred.enen tot d.itbesluit lagen eensd.eels in het feit, d.at genoemd.e heren zich per-soonlijk ten behocve van het congres in Ned.erland. zeer verd.ienste-f.ijk gemaakt hadd.en enfof dat de diensten, waarvan zij deel uit-
maken, belangrijke med.ewcrking aan d.it congres vcrleand-en; and"er-
d.eels wild-e het Sestuur d"oor het toelcennen van een toelagå aan dezeheren òf wel het bijwonen van het congres in Amerika ,rooi h"r, *o-gelijk maken bf wel hr:n d.e gelcgenheid. bied.en meer profijt van hunverblijf ald.aar te trekken,

Aan Prof. Kostcn vrerd. een toelage vcrstrekt van f"75ot-t aanÐr.fr. Geluk cn Dr"Ir" Mol elk een toclage van f.5OOr-" r ¿

Besl-oten wcrd. het restant van het batig saldo, âi¡nau
1.625r44, te storten in d"e kas van de Geluid.stichting en dit geldte gebruiken voor algomene Goluidstichting.-d.oeleind.eã.

T. N.0.
21 -1O-58
MVìI



Financi ë eL versl a,p over de iaren 1 956 en 957

Stand on 11 december 1 955

Volgens het vorige tweejaarlijks verslag was de stand op genoemd.e
d.atumc

Spaarbarrk Ðe1f t,
Girorekening 2{B

rekening l1 28
358

¡l. BB
20

32r32
23 "94

il

Het werkelijk Spaarbanksaldo was f.
batÍg saldo van het I.CnA,-congres 1

was f, 20r35 lager l¡/egens een nog nj-
ten behoeve van het congres. neze vo
vereff end..

Rek over de aren 1 6e

f , 10 B56 r2o

375 r44 hoger y zijnd.e het
3, Het werkelijk girosald"o
terug ontvangen voorschot

ering werd op 1l apríI 1)J6

a
g5

et
rd.

1

o

o

ïrr]romsten

Aanvangssald"o

Sald.o I, C.A. -congres
1 953

Contribut ies 1 956 rr

t' 1957 '
Donaties 1 !)6

" 195'l rr

Rente Spaarbank 1 !!6 rt

il rt 1957 il

lr Ned.Midd.enstand.s- lr

bayl< 1957

Publikaties rt

Secretariaat 1956 f,
en 1957

Reis- en verblijf-rl
kosten Sestuur

C onvocaties rr

Overd.rukken publi-'l
katÍes nrs. I 6 en JB

Vüetenschappeli jke rr

vergaderingen
Toelagen f"C"A"- ll

congres 1 ll6
Voord.elig sald.o rr

oP 31 -12-t57

f . 10 856 ,26
u Z 37ie44

337 r50
363 r-

1 425 s'
45o r
| (vt-

Bj rBT

256 r82

106,-
f . 16 425 ,Bg

561 t-

Bo, 85

285,50

337 Õ6

1 75o t-

13 410 zg\

f r 16 425 ,89

Toel i chtins
Het voordelig sald"o op 31 december 1957 is opgebouwd als volgts

Spaarbank, Delft, rekening 3128 f. 1 463e63
Ned., Mid.d-enstand.sbank N"V, 

e

kantoor Delft, deposíto-rekening 801p" 1O 256r82
Gi-rorekening 24B3JB rr 1 690.53

f . 13 41O rgj

Ðe Se cretari-s-Penningmeester

/ -.1

-:J,t¡-. 
- t

, ,/r/, .,1" '/¿':i
..,¡ tr fr ,l --"

Delft, ) september 1p)8.

'--- (Tr. M,L. Kasteleijn)
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0nd.ergetekend.en, Ir. p.A. d.e T¡ange en Ïrn Dotrï. var}
lÄIulfften Palthe, verklaren híermede op dinsdag
J oktober l pl8 de boeken en bescheiden over de ja-
ren 1 )J6 en 1)Jl van de penningmeester van de Ge-
luidstichting, Ir. M.L. Kasteleijn, te hebben ge-
controLeerd en in ord.e bevond.en.

ar*'

o
Ztj stellen voor d.e pennlngmeester over d.e Beriod.e
1916-1 957 fe dechargeren.

De leden van de Verificatie-oommlssfe

lffo $e P.Ao d.e Ïrange Wr gr

'/
D.TV. van litluLfften palthe

Io Ðel-f t, J oktob er 1)JB

21 -1 0-58
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