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JÀÀRVERSLAG L974/TSIS
van het seizoen rcerd i.jewrour.r D l.Iinkenius benoemd
tec}.nische commissi-

Berg ( jeugacommissie ) moest-ïregens stud.ie-bij
eÍLZc r:reerma1.err verstek J.aten gaarr ;zijn. pJ.aats werd
ï.{ej José Itahangraetan (Oot< voJ-gend jaar zal de

ve r:1 afr*ezig zíjn( eers teyrs enige tijd in Israëlr 2e

Ver?reugend 'i.srr Cat dit 6q::.zoen
woorritterloze tijdperk van onze
:1 e benoeming eu3.s voorzitter
Ecstrlur eincie ,"i2o"ffi|ff5 l

eerr eincle i-s gekomen aan lnet
sehtie . De heer A i-Icdjmans aanwaardclc

O.qtb"."kt ,.g "., dr a

iroorl'itter: de heer /r ÍIeijmàns
i/icevoorzj.tters vacant
Penningsmeesterc de ireer ,S C ïiersten
S ekrc tares s e B mevr J Beynon-Eruijntjes
?ech:n J.eiderc de hcer ïf Zegcrs
Tcckrn commissie B mevr E I'Iinkenius
Bijzondere alcti-
viteiten: de hcer J Seegers
Jcugclcommisij.e: l"ie j José Rakrangrretan
Zaa] commissa:'issenB mcvr H Boone (Uranusstraat )

rrewr ïI Scl:::ridt(Iïecrbosch Oost)
mcvr L CastcJ.eyn(Recstraat)
ncvr i'i tsacirhaus (ItIaJ-vert )

De za].eyt lIeideb]-o ems traat, It{aJ-vcrt, To ].trui s r Tllo rbe cke s traat en
I'{ook ttebbert gecn zaalcorrmissaris "

rrEIp.4]{g
In tcgenstel-J.ing mct worig se:-zoen gaf d.e lciding niet vee1. prob,l-c:.
Al-s krachten ïraren bcgin seizogn zansctroi<t<
cn Schrader:" De: sal.arissen 'r'rcrclcn opgetroktr<cn en bcidc dar:cs va'tr f-c::..

onder sociale voorzicningen cn r+ordt op ler,rn sal-aris loonbcJ.asting
^!t%oingehouden " De verzorging leiervan ís via het hoofdbestuu::
-nÍgszins strocf, ver1o1:cn "r"raaruj-t b].ijkt dat ook het I-i B zic]: nog:
cp deze situertie moet inspelcn, I'Ie zijn echtcr overtuígd dat deze
raatrc aanmerkclijk zaL r'rorden wer-beterd eir dat het FIB in dezc toctr
zo belangrijkc aarrgeiegcnheid mcc:-' ircc iniatief zal ncncn c

*jéIà_u
Dc trcsscn zijn dj.t jaar in onde::staancle zaLe:r
Liaanclagg UrarrLlsstraat
I-,irsC.rg: I'ial-vert ; S;roa'tlaal j'treerbosch

SeSeverr 3

Oost.

>"

I': o ertsdag s ileidcblocnstraat
Donoerdag: Ilook , Recstraa"t cn Tktorbcckestraat
/rijdag: ?o l-hui- s
TrarrpoJ-ine l-essen oil r+ocnsdag in Itecstraat zijn in-hct vooriaar
vcrvallerr r{cgcl'r.s te wcinig anír::o voor d,eze sport . )
-.URNDN Lcs r'rcrd gegcven op naandag donclcrclag wrijdag cn zatcrdag
:aal- Reastraat ; dinsdag sporthal }decrbosch oost .
Betreffende bczetting zaAer, i
IndeNieur+effixtruisn@estena1sne1wacht1{jstenr+orc1cnin.-
gevoerd. Bezetting za1 en i'tarlvert en Ttrorbeckestraat was'kreo.l- goed.

twcc tot drie lesuren o Bezetting: zaar. Iïccrbosctr Oost is in de
ecrste hel-ft v-h seizoen behoorlijk verbetcrd;in za.a1 Uranusstraat
E1as-op hct kleuteruur na-bezetting ooh 6oed te noet:renrhetgecn ook
op errke11.e zwak-ke uurtjes Íra-và11 zaal Fieiclebl-oenstraat gezegcl kan
uordcn 

"ïn cle Reestraat zljn de beicle senioruren zoals gebruitr<c1íjk nati.g
gebleven" À1s enige negati.ewe uitschieter -f,"rr dit gcliccl r:loct
ger:relcl worclen dat zaaL Ï"'Íook gedurendc het. gcheJ-e seizocn ccn sJ.ectr-i;r
lesbezet.ting trceft gclrad e

ADiilI}{ÏSTRÀTfP EiiI FÏ}'TA}.ïCÏD}.]
GedLlràAc1c hct scizoen .rircrclen ca 4OO nici-rr.ie 1c4cn ingeschrcvcnrclit
taneLijk hogc aantal. r*ra.s vocrna:rel-ijk tc aan tret feit dat
zaaS- Tol-truis in gcbruiLi r'rerd SenoËlcn e

Ongevecr 1OOC aanmanir:.g en beri-chtgevingcn rran. fotlticr.re bctalingen
ziin dit ss j f ).oll lrcrstufrrds

r'1a:rkcn



F lret EI Ë ezr Ce sèletie woetba1ruitgeschrewen"
.-.'.,'., .t%

Ook ?ret tel-l-en en brlzzde1en wan dere c=s1.agen aLsook de verzenc.ing
van h.et blad l.rerd dit seizoes weer door onze sel:tie verzorgd"
ÏIaast cie bor:.Csstaten woor het L'- i'l G V zrjn ciitnaal ool: r.resr cle::r.or-
nale sulosicliestatera verzor3de ilit laatste ecleter veï'Eecilse ieceíte
ondat c1e reg:etri-ng werC verar:.derd evr derhalve ook Ce L:eth.cde var':.
aanvra$em. Deze nieu.r,re o-a.snvracr[' ,nu Ï-estaLr:Ce tlit 7& U]-aAz$c1en,
lrerc door ons verzorgcl .'

Voosnar:el:3k Ce bepal-5-n3en in deze ïlíeL:.1're regeling betref:lencLe de

Flrbsidiëring van .tr-ej-c'iersl-asten Ï:.ebl:cn ertoe bíjE;edra5len d.at f CCTI-.'.
íoor@ sektj-e ryerd ontwangenrtert,ri.jJ- i-n c1e begroting sl-eciats
r:et f 27OO.= rekerrirt€l ïras 3eh.ou.c'r.en"
Door cieze nieuwe subsj-dj-eróge1J-n6 is boeh;aar. L974/?5 .a.fgesLoten
r:ret een wir:st,"* f 5$5.1+3,r*aa'rdoor ?ret veÍt:ogen toen'a,r:l tot
Í 7064,Bg
I{ierbi3 rroet worden aangetekend iiat cii} bedrag sxoA nict voJ-Croendc
is or:r af-Lc vooruit te betalen trastera (zoaJ.s zaal'hunen en Soc.I.aste:r
te kunncn Ccl-;:cn .

4tqrltrffiLc
Eerl- àiàópi" turnstors en gyrrlccen gir:.g net J-eÍ-Cing e::. stlpporte?s
naar Eerlijn ct1 :1al:c:; r-:et iint-er:. hocpelocf,cnS-ng dcel aa4.C_e - . r

$;.*gggg-lga.gg " Aam. de hcepetr-oef,enin; in Goftrert stacliorer§u$a2ea3"Y3n"'
Aan tret zomerkar:p heï:ben 3O l-eCera ileeJ.genorleï1 . **u
Ook in Cec rf& bezocht St ilico1aes verschill-e:rdc kl-euter6roeper: .
I.IrDSTRTJDST{ TUF.IT-EII GÏ'4 GROEP]}i{
ï6:ïï-.fd'-Ëng. natr.,redstrij<1en te ]'Ii.jnegen Crganísatie e §parta

Deelnan::c ire .:;azer1kanpz 24 groepen . lIe]-aa.s kol-]r:;Ï} cle nori:lal e

g1r,ï: Eroepea :,:et wein-i g puntcn laaar lTuis í eörL reclen voor
ltet leestuur om all-e Ceelneer:is'{,ers eeit J.intje te Seven .

3O-11-74 De !Iazer:.1;an1c-Twer:.te ií T V
De iiazenkanp ::,:et n.:.3 ,ret or:clerspit cieJ-wenrr:aar h.et
verschil trordt toch aanilerkë]-ijk kl-eíner

7-L2-7Ly Voorroniien 1:.nj-::g:weclstrijclen, dcor c1e "r-iazerr.kai:p g:eorg:ateiseerd..

2L-L2-',14

L-LZ en
L5t-L2-74
25-aL-7 5

8-02-7 5

L6-o3-7 5

za-t+-7 5

Lo-5-7 5

zG-4-7 5

3L-5-7 5

te iJeerbosctr-iost L3 r:eisjes nogerr naar Ce f,inaJ.e"
trinaLe waie f -12-74 . De Iiazez:.tr'--ar:p gaat net ë:::Le no - den

@i ":* .oa.iel---cnc g:oec1 rcsr"-lriaot
iTi.cole i{ani--c.':lus t:ecl::r c.e o:-stric'en
te PapenCaÍ. , Ze valt al-sr:og uit Ce bort.
ií-ri-i:g:vreds'Lri;c1en ttlrrrsters eïi. jeu3dturnstero .

6ij cle turnsLers l:ezet i'liíranda }"crlnans de ee:'s-bc pI-aats 
n

deesrrgelfde trclassering vcor fri8j-tte w d Logt bij
jeusdtLrinstcr;;-Te?cen ee:. ler6e cin 7e p1-ar-ts.
irieísjes LO-12 jaar -be Dceshurg. Voor c1e vierc'.e rraa]. in
suocessie worilt de ï;azeir-trearip eerste eir plaa.tst zíct1. vooí'
Ce dj-stríctsvreCstrijCen op 9-3-75 te Zelleemrr+aar c]e d.erclc
plaats. worclt iceiraatrci.r:iicndoor l',rorCt c1e treg .:aar cie
trina1e afgesnecl,en.
Dístri-ctlsroiecLstnlclen vocï' jeu,Sdturnstcrs ell tunztsters
f"Llee31 l.',íran{la lÏeiji-ia:-.s z:iet l;a:.:s via een c.erde p]-aats
door te iirj;lCc::L naar de halve tri:iale.terr+ij]- Ce jeugcl-
turitsters enkele puzrten te kcrt koi::en'
Dit is de eerste gro'te I'recistrljc'i i:i e de ï-iaze-cL',anp zeLf,
organisecr-L .
Fler.Lve trinale lij-::a11c1a Lie;r:ans te Dorclrech-t.i'iirar:'da
beh.aal-t de 18e P1.aats.
T\-rssen cLeze ,,./eCà-brljt,lcn Cocr lrordt nog ecn -i;r-rrv:.cor:petitie
gehoudenrlrar:ricij /. en ,, tuy'lls-Lers Ce t'necde plaats vreten
te beitalen .
tsegingende joregerrs en neis jes te lipe-i clool:rl. 1 ën erepr$s
en 3 2e pri;ze;i o Totaal- :ra::en l-2 Sroeper: c':eeI. '

VriLncischa:petr-ijlic trer-stÍ'iiC tussen de iilLzc:d<anp e:r ;l Ï C,

cli e we rrri::rs cllo c t s lroa::ryt c

Àrr:leen_NÍjr-:e5;en .I'ïi;::legcr:. tuínt rtii;--rschoots ::xrfi,. clo;L ovlze
tu::::stcrs.
tensLotte op L5 juz:.i cie VJliJiT:LGïriGSïUJllPïC,}IICC:.,/.PPEi'T,die
gelronller? torerclen door g 'ft-:.s"nsters I Mj-ranCa l-Ieijnans

iiyl-r.6rcep::rs;:eísjes : Fj-a Ce G='lot
jonS;:ns ilal-ter.Tanssens


