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ALGFJMEEN. -

Op veel gebieden werden wij dit seizoen Eekonfronteerd oet enkele beetuurli.jke
en leidinrgevende problemen. Het nieuwe hoofdbestuur had enise moeite met het
zich inwerken in de verschillende funkties.
Iedere sektie is nu vertegenwoordigd in het hoofdbeetuur, maar het is te
betreuren det de besluiten van het hoofdbestuur niet altijd weBrgemaekt (kunnen)
worden in de onderafdelinsen. Dit zal in de toekomst moeten worden verbeterd om
op de ingeelaren weg van koördinetie door te kunnen gEBn.
Gelukkig werd G.J. Petere bereid gevonden om het penningmeesterechap op zich te
nemen, zodet nu e1leen nog het voorzltterschap vakant is.

GY§{NASTIEK. -

Evenals in het hoofdbeetuur ontbreekt het in het gyanastiekbestuur nog steeds
Ean een vccrzitter.
LeidinË. Hierin zijn nogal wat wisselingen Eeweest en helaas werC er seen
verveng(st)er gevonden voor rnevr. ZeTers.
ZeIen. De lesbezetting in de diverse zelen was zeer wisselvallig. Het damesuur
C- de Thorbeckestraat kwa,r na een brand niet meer van de grond. Zaal Malvert
dearentegen wae het gehele seizoen goed bezet.
Financiën. Gezien de over het algemeen metige lesbezetting baerde de financiëIe
toestend ,,ÍeI eniqe zorgen. CndenÈs een verhàging van Co kontributie moeet het
eeizoen worden afgesloten met een nadelig saldo van / 5.76518r.
Aktiviteiten. In het Kolpinghuis werd een kleutermiddag georganiseerd. In
Dffien6irrg derden verenigingskampioenscheppen gehouden met de verenieingen
Sparta, OranJe-Blauw, Exelcior en DCS. De belangstelling hiervoor was groct.
In Neerbosch werd voor de tweede keer door ons het }íederlands kampioenschap
tranpolinespringen georganiseerd. Ondanks de koude in de hel vrerd het een eroot
euksgs. Tenelotte werden in dezelfde ha1 krinekanpioenschgppen rehouden voor
meisjes tweede en derde graed. Onze meisjes befiaalden hier goede resultaten.
{_""e{I9gfigg.". Hoewel het etreven vsn deze kolrrnissie naar grotere zelfstandigheid
niet uit de verf is gekomen, zijn de kormissieleden zeer aktief geweest. Met nane
verzorgde zij de deelnaae aan wendelmersen en de organisatie van het zomerkarup
in tseekbersen.
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ledental iets terugliep, kan de afdelins badminton toch tevreden zijn.
nieuwe leden beter op te vanqen en te begeleiden werden nieuwe
onlwikkeld; deze leden kregen nl. trainingen van dhr. Scholtz en
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poor gobrek aen avondleiding in Neerbosch kon hier vsn trainfg roen sprake zijn.
Dc jeugd op Grootatal werd weer peleid door de dauoes J.il.l{. P1uim, L.v.d.Klift
en T. Bijl.
Pere en prooaganda. Zoale ieder jaar vorschenen er reeelmatig in de plaatselijke
nieuwsmedia aenkondiginren en verslegen. Van het internationale rrMariken ven
I'lieuweghen-toernooi-tr werdon verslagen met fotor e gopubliceerd.
Konpotitie. Hieraan nemon 7 senioren- en 2 juniorcnteems dee}. Het eerstc team
behaelde in haar afdeling het kampioenechap. De promotiewedstrijden die hiorop
volgden werden mede door gebrek aan eupporters verloren.
Bijzondere aktiviteiten. Op 4 en ! maarL L972 yícrd hreer hct Mariken van
NIeuw@uden;ditkeervoorheteerstnetbuiten1andsc(Duitse)
deelnemors. Het toernooj. bloek een Bukses te zijn. De onderlinge kampioenschappen
in april werden bepaeld door soortief spel en leuke sfeer.
0nderlinge wedstrijdcn. Niet alleen binnon de klub maar ook tegen andere
verenigingen werden vriendsche opelijke wedstri jden gespeeld.

BASE. EN SOF'TBALL.-

De verbeterinsen op organisatorischr speltechnisch en vriendschappelijk vlak
hebben zich voorlgazet,.
Kompctitie. ilot damessoftballteam bereikte cen ecrvolle derde plaats in hun pou1e.
Ecn non fraaier rceultaet bereikte de .iJleegingjeugd, nI. het kampioenschap.
De B.R.L. kwar:e na een zwekke startraan het einde van het seizoen oF de dorde olaets
van de ranglijst.
Toornooien. ,rrlegens de financiëIe konsekwentios kon het toernooi om de J.v.d.Plas
bokaal niet meer door ons worden georganiseerd.
Financiën. De financi'óle situatie werd verbetcrd door een enthousiast cevoerde
;fËpEraktie. Minder prettig was dat sponsor ilPfoilrs Zaken'r het heeft leten
afwctcn.
De besc- en eoftball laat zich hierdoor niet ontmoedigen omdat prettie spel voor
de leden het belansrijkste is.

VOETBAL..

Tot og hoden hebben wiJ van deze eektie noE geen jaarverslag ontvansen. Vorig
jear was dit ook al hot geval

NiJnegen, 9 Januari 1971.

À. Massink-V.d. Sloot,
sekretaresse.


