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-'Ierder wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken U er op te wijzen
dat er op maand.ag 2l meÍ algeillene led.envergad.ering is. Nil,tuurlijk is
het d.e bed-oelÍng d.at U hier aIlen bj-j aanwezig bent. Voor d.e agcnd.a
zíe d.e Hazenkamper "'.an mei. trrl eliswaa.r is ons d.oor het hoofd.bestuur
meegedeeld. d.at wij onze lec1en vergad.ering niet meer kunnen kombineren
met d.ie van het hoofd.bestuur, tocir hopen r^rc cp d-eze vergad-ering d.e
begroting en d-e bestuursverki-ezing af te hand.elen.
Vooral d.eze bestuursverkiezi-ng is ecn d.uÍstere zaak. IIw. Hend.riks
stelt ziclt ni-et herkiesbaar als sekretaresse, hr. Zegers oraagt hier-
voor 1vlw. Beynon voor. [ot nog toe is hierover met ],[w. Seynon trog d.oor
geen enkcl bestuurslid- ge sproken uitgezond.erd_ d.e fam. Zegers.
De heer en }1r,r. Eggenhuis treden beid.e af , hj_ervoor zijn gecn nieuwe
kand-id.aten ter vervangirrg, wat bctekent d.cr,t hct werk van d.e T.C. net
d.e halve bezettj-irg noet r,icrd.en gchlaard-"
Ook l{w. Berger, comnissaris Thorbeckestraat, word.t d-oor niemand. ver-
vangen,
Het schema tan bestuursmutaties gerekend naar het huidige bestano gaat
er d.an als ''rcfgt uit zieu
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