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0p 12 juni 1964 werci in het Protestants Militair lehuis een
algemene ledenvergad,ering beJ-egd, waarbij a1s punt 4 op {estond vermeld: bestuursverkiezlag. Aangézien ér geen tegen-
kandid.aten naar voren r{raren gebraeht weid met algóhele in-
stemming het hierond,er volgend.e bestuur gekozen:

de I{eer I{.P.tr. Franken voorzitter

Nijmegen, nei 1965.

d.e Heer J.À. Janssen sekretarÍs
Mevrouw J.II.'lÀI. PIuÍm-Kok - penningmeesteresse .

De Eeer R.F. rrglljan werd. wed.erom door het bestuur aange-lrlez-en tot kompetitieleider. Met een schrijven dd.. 2 maaít
1965 deelde de Heer Kleinjan ons mede, aat ni; om persoon-1ijke redenen nerder van deze funktie'afzag. Àangeiien opd?t ogenblik de kompetitie achter d"e rug wàs, voiden we [etniet noodzakelljk dat er voor deze funkdÍe nog een rran de le-
clen werd benad erd .

Nu we even langs d,e bestuurstafel zLjn gelopen kunnen we
zonder_gni.qe skrupules oyergaan tot óen-terugblik op het sei-
zoeA 1964/65.
De opkomst d.er leden op de tlainÍngsavond.en was in het beginvan het seizoen zoals gewoontijk bizonder groot. ïni:tegenótel-ling met de ervaringen welke wij de raatstó jarqn h.eb!ön opge-daan, konstateerd"en wij dit seiàoen d.at het Ëpetèrsaantar -pör
avond reed.s per-begin februari aanzienlljk be§on terug te iopen.
Van onze Sijde is getracht dithop te vanlen d.óor het órganisèren
Yarl onderllnge konpetities en ladderwedstrijden. Seide àf;n eeh-
!*", ged.eeltelljk.gog* de mind.er goede opkoàst en gedeertö1ijk
door een orgenisatiefoutje in d"e laddersl niet gehóe1 tot eeà
bevredigend resultaat gekomen. We achten-het dan ook verstandlghet volgend jaar hiermed,e eerder te beginnen.

Hgt afgelopen- jaar-hebben we wederom met twee teams aan de konpe-titie van de Nederlandse Badmlnton Bond d,eelgenomen. Ons eerstà
team werd. ingedeeld in de eerste klasse van Ëet dlstrikt Utreeht-Geld.erland-Overijse1, waarin het ultkwam tegen B.c.À.2 ea,:J1Àrna 1 en Slow 1.
0p overtuigendexwijze wlst ons team, zonder ook maar éénmaal hetonderspit !g moeten delven, de eerste plaatsfbehalen . fl-
Aangezien één van onze med.e-eandidaten voor de derd.e klasse derlandelijke- kompititie van de promotie afzagr ging olis eerste teamautomatiseh over naar laatstgenoemd"e klassó. tqa óe promotie l;anhet vorig jagr is dit nieuwe kampioenschap en de ovèrg*ng naar
een hogere klasse zeer zeker een grootse prestatie.
Het tweede tean deed het in d"e kompetitie a1 even goed, a1s wisthet dan niet de eerste plaats te bóreiken. Alleen ín de Rhenouwe1 en 2 moesten ze hun meerdere erkennen. Nu é6n yan de Rhenouwe-
teams is gepromoveerd , zrt er voor volgend jaar met betrekking tot
de eerste plaats zeer zeker perspectief in.
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Nad,at eenmaal bekend was dat wij volgend" seizoen in de landelijke
kompetÍtie zouden uitkomen, werd het wenselijk geacht dat er meer
aandacht werd besteed aan het spelpeil van onze dames. De persoon
van d,e heer Grotens mag in dit verband zeer zeker erren naar vCIren
worden gehaald. En nu maar zien of hun lnspanningen volgend seizoen
worden beloond. .

Doord,at de kornpetitie was afgelopen, kwamen begin 1]65 wederom alle
vier d.e.banen voor anze niet-konpetitiespelers en -speelsters vrij.
Tevens werd deze aangelegenheid aangegrepen om vriend,sehappelljke
wedstrijden te organiseïen. [weé keer l«ramen we tegen het tweede te'am
rran onze stadgenoten, de 3.C.ï[., in het strijdperk en beid.e malen werd.
hun duidelijk gemaakt, dat men er niet kont door op de lauweren vaJlje eerste team te rusten. fn het kad,er van de vriendschappelijke ont-
moetlngen, ontmoetten we verder de Bad.uinton Club Arnhem, welke verenl-
ging lte reed.s van de kompetitie kenden. Ook hierbij werd drie maal
de vol1e winst behaald.

trr'e verheugen ons ieder jaar k/eer, wa.nneer wij in de gelegenheid zijn,
buÍten de konpetitie om,tot ontmoetingen te komen. Yooral ook omdat
speciaal 1n d.eze wedstrijden d"oor de aanstaand.e kongletitiespelers.- en

-speelsters ervarlng kan worden opged"aan, welke zíj het volgende sei-
zoen zeker nodig zuIlen hebben. Een tweed.e niet onbelangrijk aspekt
van deze wedstrijden is, d,at ze uitermate geschikt zLTn om kontakten
te leggen, of reeds bestaand,e contacten te verstevigen. ïn dit laatste
verband kunnen wij mededelen, d,at wij in het begin van het seizoen
door het Bestuur van de Badminton Cl-ub llijmegen werden benad.erd, ten- ieinde tot een bespreking van onze beid.erzijdÈe belangërr Ín de tràOminton-l
weré4.Ci.,.,,te komen" Hierop werd door onp uÍteraard graag lngegaan. Tijdens l

deze bijeenkomst werden ooa. de mogelijkhed.en tot een geaamenlijke
trainÍng, alsmede de kansen op het huren van de door de Gemeente Nij-
megen nog te bouwen Sporthal, beoproken. Hopelljk zu11en hieruit t.%,t.
resultaten naar rroren ko&en.

Na al d"eze verheugende feiten moeten we toeh even stil blijven staan
bij iets wat ons bijzond.er aan het hart 1igt, nl. de kontributie.
ltÍederom hebben we deze moeten verhogen en we1 tot f , 29.--. (exel.
basis-kontributie). Aangezien op did terrein momenteel besprekingen
met het Hoofdbestuur gaande zijn, lijkt het ons niet op zítrn plaats
hier momenteel verd"er op in te gaan. laten we het beste hopen.

Zoals in onze ond"erafd,eling gebruikeli jk is, zullen we binnen nÍet
al te lange tÍjd d.e jaarlijke algemene ledenvergadering beleggen,
waarblj wij bijzond.ere aandacht zullen besteden aan het komende sei-
zoen. 31t laatste vooral m.b.t. d,e d,eelname aan de kompetitie rr,afi
een d"erd,e tean.

Daar y.g*r..naar onze mening, kunnen terug zLen op een bijzond.er ge-
sl.aagd seizoen, d"urven w€r vooral omdat we ons hierin gesterrnd weten

-...dbor de medewerking van onze leden, de hoop uit te spreken, dat wij
.,,,"" op de Íngeslagen weg zullen voortgaan.

Af d.. Bad.mlnton .

De eekret
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