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Oyerzieht over he! iqar-1957.
I{et jaar L957 is voor de verenigÍng weer met de gebruikelijke ups en downs

verlopen.
Ioorda.t de hr. v.d. trijke cte lelding van een vereniging a1.s de onze te
zwaa:" vond worden, kwamen wij met hem overeen, dat het beter was de be-

* trekkingen tussen hem en ons te verbreken. ï)aar het, met het oog op de

jubileum-uitvoering gewenst was z€i s1loedig mogelijk een verveflger aan te

- trekken, werd de hr. J,§mit bereid gevonden deze taak op zíeh te nemen en

gelukkig met voor beide partijen een zeer bevredÍgend resultaat.
Het led.ental deï'vereniglng begon zteh toen weer in stijgende lijn te bewegen.

De leiding der vereniging berust nu in de volgende handen,

afd. Hazenkampseweg de hr' J. Smit

afd, Centraalgebouw de hr. W.Jarrsen

af d. \'Vaterstraat de !{r. B . Korstanj e

terwijl cle kleuteraÍ'delingen staan onder leiding verxr mei. A. v.d.Lugt.
Voor geval van nood hebben de heren 6.l3ogaards en !ï. van Ederryeen zialt bereid

--verklaard de lessen dalr over te nemen'

:e kwestie van het terrein bleef de vo11e aandaeht houden van het bestuur,

- éoeh een bevredigende oplossÍ-ng is nog niet gevonden.

i;e sporÈdag voor de jeugd, dle wij dank zai de medewerking van de verr Quiok

konden houden, werd een alleszins geslaa6gd geheel.
In het bestuur d.eden ziah enkele wijzigingen voor en dit ffiffi,ri is nu salneR-

gestld aJ.s volgt:
G, Sehouten voorz.

0. van Donselaar 2e rroorz.
H.Krol- sekr.
Ir,{evr. T. Wals-Iamboo 2e sekr.
J. Pluim penll.Inr.
J. de liartog 2e penll.mr.

ilievr. J. van GeeI-\,,Iittekamp lid.
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0nvermoeibaar bleef <le hr. van Westreenen de adminÍstratíe yerzorg€r1.

0p voorstel va;r het Sestuur wenden door de leden de heren 1(.Ï.J. Srunet-
de H.oohebrune en B.Thomas voorgedragen en benoemd tot J-id van verdiens'be
onzer verenÍging, wegens cie vele en trouwe diensten de vereniging in het
algemeen en hun afdelingen in het bÍj zond.er bewezen.
Het ledental befidroes in mei Lg5'7 9S'I en in mei 1958 f lf
*f d. Geegtgliike Pptylkkelins, ,,ïn de loop van het jaar werd de hr. Bosman in een voor hem zeer aantrkke-
lijke funetie beroepen te Zeist.
llet Jeu.gdwerkn d-at zÍoh ond.er zi;n leid"ing op zeer gunstige wijze had

ontrrlkkeld werd nu onder gebraeht bij de gevormde Btiohting 0pen.ieugdiverk,
díe uiteraard in groter verband ka.tt werken dan onze vereniging alleen.

d=_ï** een'verantwoorde lrorm voor de Geestelijke Ontwiickeling in de vereniging
in engere zj-n wordt nog gezooht.

Irg Van de Otierafdellngen \rernarlen r,víj het volgende;

a^f d . i{onkba-i: Ir werd met drie te,ans aan de eompetitie begonnen en wel met
twee teams aan de eompetiti{Oer 2e klasse en met één tearc
Ín de Je klasse. ,

lIr werd deelgenomen aari versehillende toernooÍen en de resul-
taten wa:r'en z,ëer goed te noemen. Zelf s ïÍrerden er telkenmal-e
df eerste df tweed.e prijzen gewonnenr lFoor minder cleed men

het niet.Ie hoogtepunten van net seizoell waren ongetwijf)-d
het bezoek van het Zweedse l,IatÍonale l{onkbal-team en e4 de
grootse wed"pstrijd tegen de ziein reeds kampioen lvaÍlend.e ver.
P. §. V.
Ondanks de sterkte der afdelingen wearin zrJ uitkwamen
wisten zowel het eerste a^].s het tweede team zta]n uitstekend
Èe handhsven eR zelfs een eervoJ-le plaats in te nemen, terwijl
ook het derde op een goed seizoen mag ter,gg zÍen.
ile voorz. dezer afd, werd ondereeheíden met het lÍdmaa.tsehap
v*rr Yerdienste der verenÍging,

Af.É..§oftb.alll Voor het eerst werd uitgekomen in eompetÍtie-verband en wel
in rayon Zuid der: Ned. Jlames Softbal.J. bond, §amen met de

v€ïr Faoifieo uit TiJ.burg eindigden d,e da!'les op de eerste Plaa:
"Lí

'l_
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ilaar eehter geen promoti-e'kon plaats vinden werd er geeÍI

beslissingswedstrijd. gespeeld. llen gedeelde eerste plaats is
eeirter a].leszins d"e nroeite \nlaard.

Bij deelname aap het toernooi ttftooswijktt te Velzerr werd op

vooytr}1elijke wÍjze beslag gelegd op cle eerste prijs.

Afd. lennig.:

L
Afd.. trfandelen:

In het' seizoeïl '57 werd door al}erleÍ oorzaken niet in het
verband der vereniging getennise. laar men hier toeh een groot

gemis in zgt nam de hr. Nabben op ziatn deze afd. nieuw leven

in te blazen. nat dit geen gemakkelijke taak \ryas werd alras
duideli ik,
Toeh sraagde de hr. ITabben er 1n een fl1nke jeugdafdeling
bijeen te brengen en hqt- begin is zeer veelbelovend.
cok voor de orrl"""iVÏ*u., Ereer geregenheid deze sehone sport
te beoefenen in het raan der verenÍgi ng.

Opgewekt werd" door deze afdeling weer een groot aantal- kil-o-

L

L

meters verslonde+, waarbij de Yöfrdaa€se weer het hoogtepunt
vormde. De indruk die zaj a-ls vertegenhroordigers detr ver:, maakten
bij dj-verse marsen en voorat bij cte 4-mei herdenkÍng was weer
voortreffelijk.

Afd, Yoetbal;Yerheugend was, dat deze afd. weer met twee elftallen aar de
eompetitie kon deelnemen. jle resultaten waren bevredigend en
sueoes en nederLag wisselden elkander getroÈ.w af .
De sekretari-s dezer afd. werd ook ondersehelden met het lid-
maatsoharp van verdienste.

Yan de overige afdelingen werd, geen jaaroverzieht ontvangen, ondanks ons
dringend verzoek. Uit beriehten die wij eehter hj"er en daar opvlngen maken
wii eehter op, dat ook daar de gang van zake regelmctíg verloopt.
A1 met al kunnen i,vij du.s konkludereg, dat het met onze vereniging nog steeds
naaJr $/ens gaat. iÈ/ij zullen eohter gezameli$k moeten blijven veehten om de
gang van zake zo t,i houden en d"e bloei oytzer verenigÍng te bevordet€ílr
laat eohter steeds, a.ls in het verleden, de leus voor atles en allen blijven
il§portiviteit boven a]Ies. tt

28 mei 1958

sekr.

Ni jme"qen,


