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Iïet iaaï 1966 is ?oor d.e verenlgl"*g een Jaar met ups en qlov.ms gev;eesb.
§a een laagdurige zl.ekte overleed in september onse oud-rrooraiïter d.ebeer §shoutan. §ii .ryae een krachtLge figuur, d,1e d.s verer.5"gÍng met vaste
hand. leidd.er tst ai$n sÍekte hem aóod.aaakte-aljn fimctíe aÍs ïeorsltter
sp te gëvëEe *e begrafeaie ryord bljgewoond d.oor onkel.e leden van d,e
raad vaa smslissarlsee:ï en ee§ 11d. nan hef Hoefd.bs*tuur.
L* de samsnstellirrg van het hoofd.bestuur öeden aÍch enkeLe wljaigLngea
trCIqr. BiJ de laatste p*rÍe&5"eke besfi;ïlrsverkíezÍng trad.en de Ëeren
Ërinkhuis en §tolk af. Hu:: plaatsen rerd.en íngen*men docr $e\m. I{n Boona
en d.e heer ï,.§* Y.d., §].*ot" &gze yotrzàttry d.e heer J. It.d.. Flas Ërad.
tusaentàids af en q,Brd. Ín d.ecember opgevalgd d.oor d.e heer I{. *Lbers.
Iíet fínancLele aspect 31e* aíeh d.ory heÈ verstand,ig= beleid. va:: ds peruriry
&eester aiet oagu.nst3.g aanuten"
Het reaànd.biad. bleef geregeld elko maand yerreiti$nen en zij d.1e hlervosr
YeraBt14ioorJelÍik zÍjn ksa:t alle h,ulde t*e"
§e ledenads.inistrs.tie rverd gev*erd" *.ocsr d.e heer Kr*}..
Het Ied.eatal bed.r*eg i-c Jan. 1966 {rr.rr.* en §n d.ee" 1965...,.ö..Ïn *aveaber et: x.aert werd dc* een afvaards.gla€ vËi1 het i:*ofd.bestuur
een ver€ad.erins v.aÉ het §"§,G.1. bezceht.
!!'Í"$ bleveu d.e besehíkk1-ry bsrrd.ea §?sr óe sal.en'keestraat e:: IÀaÈ+rstraat
§e l"aatste zeaL ondergÍng *"an heà begi:* va:: het j*ar een ffond.:i"ge verÏ:*-
teràng. Be zaal aan de B1$leveÏ.ddngeË werd. in d.e Laop van-bet jàr opge-
gÉËeï} sröSer1s Ëebrek aaa :rsldoe::d.e leden. ïe aefenterreia*x. werden :re -plaatst ïlaer Sportpark Grr:d stal.
Met d.e ond.eraf,5e1i::.gen werden !\§en regelaratig ecnfaeta:rorrd.e* gehou,*en"
Èen gpnste van<1 e gced.e eaderllnge versÈandhor.rding.
Dl! jaar,vieràe de heer ïankkaraF, boofd vqp d.e Is. Creutaberseheol
ai$tg +0 JarÈg jubÍ.}eum. Ee rseeptie werd, d.sor eekeLe hoofdbesturr eled.en
bers*h*.
§e plann§& *m te komen tot sex d"e bouv; va$ es& nieuw trefpunt bij d.e
qforhveld"en leverr ssg steeds. ïn Jrmi werd met öe heron gsrilnj-ssari*sea,
de eSubhuieeor::sissie en het hosfdbesturr eea bespreking hierover gevoerd,.
lilet bet verd.er uiteerken van d. e plennen werd echter gewacht tot eea ni eur*e
votr zitter zou zÍjn gekozea.
§elaas verd.ween de efdeLJ.§g rolsehaatsen va$ het Èoreel, nadat de be-
sturrsleàe:r d.e sen a§, d.e ander hun f,uneties beschikbaar ste3d.en. 0ndanks
e}1e moeÍte arerd.en gee& meË§eÍ1 ber:eld gevond.*n d.e aaak cvsr te aeuen, aodat
uet tegeasi"s m*est wor,*en besl-sten de afrleSLng sp te heff ea.
& werd.en dlt jaar 1C leden ond.erseheid.en vege$§ veeljarig }idmaatschap,
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Yan de afd.elingen d.ie in bet kad.er van 'r§e §azenkacp'r hun sport beoefe-
nen kunnen xij nog het vo3gende reeid-en.

ë§d. Gyqqqst_l§E.

ïitat betreft d.e le5-Clng had d.eze afdeling het af6e1"*pen jaar met veeS
tegenslag te ka:rpen. i)* heren Buchel en du Ii{aÍne vmtrokken* ne" ongsvser
een jaar d.e leid,Í-*g van àe grru:m.etiekleseen le hebbe§l verzorgC.
Ëierna moesten we het stellen rËet steed"s wj"ssel"ende leiding, wa* d.e les-
sen nÍet ten go*oe k§'a,*. §e heren-turaafdeling soest $egens gebek aan
vold*eaCe led.en v;orden opgeheven. IÍierteger:ovsr sto::* eeh*er, d.at nej.
Cupid* startte met eer: Rieurre *elsjes en darnes*turngrCIcp 1n de aaaL
Ë*eetraat.
O*k d.ít jaar rerd, $eer set veel §ucces d.eelgenömsxr aaa de tradítiosel*
gymnastiekdemoa tratÍe op koniaginndag.

l*
ftr wóeaed.ag 3í] rrsïr ward. voor d"e kleuters een St. l{ieelaasf eest gseï€§.-
aiseerd. Hiervmr hest*nd. ook:ran ** aijàe d.er ouàers neel beJasgstellirg.
Qp. de led.enveiga*eri::g i n dec. eerd. baË vae sbl t+t een klejne ë*:rtri-
betà ene:rhoging §.ë.r198§"Ëta'6trr
De pla$nen asi te kon'en tst eel: eigen beetuur ïrosr ëe efdeling gymmstiek
ïlemen steed.s vastere :rorm a§,rï^ en er wsr§t naar glstreefd &eae ecmsissie
nsg .rrCIsr het 4O iaris Jubileun te hmnen heï:osïErïl.

A.fd. ï{*nkbsl"

Het '1e nege*tal eindigde dit seiuoea ond.er aar: d.e ranglijst, *.aar bLeef
rrotr het eerste*klassesehap behoud.en.
lïet tweed.e team had een uaaeilijk seizoea &aar wisà rijn plaats in d.e
resenre 2e klas d"efinitJ.ef ve1116 te stellea.
IIetd.erd.e teare lx.d" mrd.er 3-eÍd.ing vas. d.e ker §osman no6al wat teleur-
etellÍngen te verwsrken 4m het niet-opko*rerl B.a d.e tegenst;sC.ers.
$et led.ents"l be&rreg d:[t jaar 47.
ïn d.e bestuurssamenstelllng dedea zi.*h enkele wijzigingea voCIr;aan het
elnd. van het verslagjaar was het besLuu.r sa&esgeËte1d uit d.e héeen B.
lïerd.riksen, K. Dlngelhoff r E. yr Raay, t'. vr Zoest en B. Easteleya.

; OrÉanks het slechte wesr werd. het'6e teeraool am de ï,,*. Yerbeek-bokaal
I een groot sucees. $e bokaal yerhuisd'e ï111 definitief aaar de prijzenkaetr- van Ce Nidslls.

Het 2e tean nam sp Homelvaa.rtsdag deeL aan het
de UitsË1jèers te;lmelo en wist de 3e prÍjs iri
ïn juli kreeg d.e veld.training eea and.er aspect
vaa ds Ànrerikaan Oharlie §destbrook in §ijnegeï],
§a het nogal z*rgeli"jke eeiroen 1966 h*pen wij
de heer J. Honrlrjl<sen CIp v,ieh zal fl*.an neren Ín
Eaan afwerpee..

tradÍtÍonel.e toeraooi va.a
d* wacht te slepen.

'1om het tÍjdelijk verblijf
d"a.t de jeugd"traiaiag die

«tre toekcrnst v:mchten aa1

Ya:e de afoeÏ"1agen B*drcintan, Iimtàal!* TrampolÍne en ïP*etba} krmnen geeb
bijzoad.erhedea w$rd-en gemeld. *s.ar der,e verzuÍmd"en hun $aarr,'erslag over
1966 àn te ze:rden.


