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Alg,egee:re Vergaöering gehoud.eu oB 2 Pebn":e.ri 192a, in het !syK-
sebouw àan d-en 'Eazenxanrpscheweg, alhier.

De ïergad-ering werd. te omÉtreeks half tregea ure etoor àen voorzitts
terrSs.ï3argórrmet öen hartelyr welrom aan Àe aanwezÍgenrgeopsud-.Hy zet
veröe1 uitóen, Oat einàelyk tot +6 &efinrtreve oprichtrng *er gnzmastiex
veredtrï'g:lng tsen word.en overgege§ïl,D.e joa6e vereeaLging toont zich -zesr
leveasvËtbàar, zood.at niet làn§er met d.e ópriohting behoef t te wordon
g**'""§: 

voorz.verzoe*t hier*a öen secretarts noorlezrng d-er not*len van
. öe vorige vergaöeringrsqaarin tot voorloopigo oprichting werd. besloten.

Ï{A èe voorf4glínE niemànà op-oÍ' aa,mïerringeí op Öe notulen hebbenÖe,wor-

+,r ;;;"ffi;;;;=;;*r;;;;** toi ueirend erln§ van d.e door het bestuur
ontworpen statliten 1n Íe*lezing,Artr4rbetreffenÖe Öe stemg;erechtrgd.e §

, lede11,ioet nogal eeaige bespreÈin*a uitrda,ar àit &rt.pBacrpreÉI de vraf;
'*!eheelschtrwió li.d- d-ei vereeniging rurrne&r ?Jm.lle heer J.lSenalr'r Komt er

.---ïèSer. opraàt niet prerxanöe led.àn Ëtemgerecfrtrgd. Ir& x.unnen' zyrl en àtrs
rneíe, zoö' aiet hoofàzaxelyk, d.en gang vÀn zàKea r$exver. Eun$.er' bepalea.

- Door àen pennlngu. en aeà É,eer Èees.been,wo_röt gpge+grygrr_yoo1=d-e beian-
gen van d-ó oud.eis d-er rriad"erjarige werx.enöe led-enl-óm TdZe tè-nsrÍE§fë*E.fs
stemgerechtigö 1iö med-e invloed. te rwrnen d-oen urtoefenen."fe voorí1tter stelt voor om qerpt verd-er d.e statuten te beRanÖeler
d.an 11an oad.eraryl Ré'::ninr zyrt yaoT$-td1 nad-+r ornschryven. De verg-aclerrng
hienned-e accoord- ga*nd-e,Ku:rnen öe volgenöe art.allen de goed-reurrng
d-er vergaÖering wegd-ragen.

Ie-voorz.leelï rru-mederfut eerst peuue za1 word.en iïegevcarl-n wel-
f en työ d-e secr. d.e aauen x,an noteererr van d-egenen àie zl.clt nu als §tem-
gerecÍrtigd. 1rà wenschen op te geven. Gedurenöe d"e parrze SeYen zicn Yoor-
§t**geouöntf gd- 1iörop groía van art.4 ontwerp etatutenröertten d"er aan-

. wezige:, 
ifrr.lng öer vergad.eriag na óe pauzo, romt eerst aan öe ord.e

net pirnt öer-agenöa, uBestuursverrtezingr,utet d.en uitsla8rdat het Yoor-
toopig bostuur*by aöclamatre gerozen wor&t,Ïlet bostuur bestaat nu urt
+ fË46'n,enlllí&&r àrt.11 óer oníwerp stat.voorschrXrft,|at het. bestuur za1
bostaan'uit , leöenrworöt öoor öen voorz.als canè1d.ate van het bestuur
gastclct,mej.í.oao BóxtelrwelEe evene@ns by accla.matie word-t ge§.ozen'-
Èet bostr:ui alzoo ult: Voorz.Xs.A.G.Barger; §acr.D.Sangers;
?eqrringry. À.y&3. Westreencïr; AIg.secunèus moj. A.Postoma ea moj.À.van

.- Boxtel]óe gekozenëa lremerr hu:rnc-bonoeurlnger. olt voor zich a&I1.
Hfffua-woröen öe statutan opniauw bw§proken, waarby het voo:n:a.melyr

orr:.d-c firokriag rr&n art.4 geet.De besorei$ing 1s elnd-ely"r zoover gevor-
àerö,6il de veigad-erin,i: d,e-te maxen ràdactrewyziglng_iYl art. 4^goe&-
reurír&t stetrgörechti[a 1ió kunnen zyrL d-e werkenÖe led-en v*vt ?ï jaerr-
oud- eí daarbovön en d-e*orrd-ers öer nog beneàen àen ZÏas. jarigen leeftyÖ
zynöe vierkenÖe led-en." 111erna ÈurUqÉlrr: vraagt en vergrygt d-en heer li1í.v.nr;rKel net woOrd,d-ie
betoogt,àat hbC aiet ztíver in öen haar isrclat o.e u.rercend-e leo-en boven
.ten 2ïeíjarieen leeftyd nog d.e contributie als stemgerechtrgd- lrd- heb-
ben te tótaf ön.N&ar zy*e móening behooren d.eze autorptisch stemger.IiI
te woröen,zooàra zy öén 2I jari§en leeftycl hebben beretrtren d?o zon*.

. d-er betalin& ven contrÍbutie.Hierover ontspoa *íclt nog een1.g:e àiscrrsie,
welke tot slot etenming over kret rroorstel tot gevolg lrad-.Ï{et voorstel
werd. eangenomen met , stermen lroorr4stenmen teg;en en 4 oathot:.à:-ngen.Ie
voorzlttör aaart nu d.e red.actiewyziging rl.a,rl art.4 in ord-erw*lEe liierna
öoor d-e vergaöering word"t goeclgereurd..Art.4 luiàt nu: È§temgerechtrg-
{e led-en zyn zyr&ie met d-ei:. in Àrt.T genoemàen prot.c.hrist.gronÖs}ag --
d.er vereealging'ÍqiÉ-rrirlËÉFÉr ey:npathiseeien en d.en leeftyd van 2Ï jaar
bereikt hebbenlZ:r móeten werxend-e led-en of oud,ers vaÈ HLnd-erjarrge ïEer*
trenöe 1ed.en d-er ïrereenigir:g zJnr.And-ere persoÉen Klrlnen etnemgereentigdr
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led-en zJrn op da,artoe geclaan verzoe.k,ter booord"eeling v&n het bestuur$
Be statuten viorden nrr in hun geheel goed-geneurd-.

Aanslrritenö a,an d.e statutonrzo\z nu eerst iret oatwerp huishou&e-
Iyk reglement d-ienen te word.en bèsprorer.rhetwelr ter taï'el €lË,nwez:^g t-s
ï.4taar àÍt oos Eeruirien tyd- zou yord-oren, vinöt d-e vergaóerrng net goed",
dst het besturrr het h.ulshor:-öelyx reglersent in ord-e maaxt.

ï{et bestuur stelt nrr voor- en lícht d-rt toerom &e ,-iers.en&e led.en
öer oud.sto Eroepen steeös àe volle contrib'rrtie te d-oen betalen, zond.er
op àezs leàen d,e reductÍe toe te pass-en "rroer meerd.ere leden urt één
huisgezin.ïe reöuctie blylt bestaan voor d-e leoen uit één hursgeztn L:r.
d-e anöare groepen en tellen voor d.e toepassing Cparvarr. ooK tle }ed-en tn
àe oud-ere groeper. meàe.Iit vocrrstel rroröt zonoe{d-rscussle a&nëenomen.

Yerd.er stelt het beshJilr voor, d-e contrrbutr'eregelrng zood:rnrg te
d-oen gelden, dat by zler,te v*.:l .een rrverxend- lid., d-it verpllcht rs triervan
aan het bestrrur kennrs te 3gfenrwBà}rna. no'g twee rí@ken contr.word.t &e-
heven.ïs r1e zierte yan langéren duur, clan vroröt geen contrtbutlë Eleer
geheven tot het ty.àstip ve,n qeheel herstel.Oor öit voorstel wordt zo\-
d.er d-iscussie asngenomen.,

I{et bestuur ti-eelt 4u med-e, fut de orrclste gro@p ^€r .beere:r zal wor-
d.ea gesplitst in tweo groepen, d"aar het verschil in leeftyË nu we1 srat
te groot woröt.ïlet is evenwel 6en proefrdaar het by te ne:.nig d,eelnanie
aau öe orröste,'gro@preen te groot financréel offer van &e rra,s d.or ver.
zou vord-eren

Door d-en vooryLtter worót au riog evea het vraagstuk d.er slaed.ing
yoor d-o werkend.e /eöen tydens d-e oefeningenrter spratse gebrachtröoch
§raar èit,iriet grg'ent isrbesloten dat het bestrrur hier @ens aand-acht
ri&ï1 zal wyden.

Voop d,e ,rond-vraeg g6ven" zich op d.e IIlï.Bonaink en Heesbeen,welre
nog ephiile^^k1éÍne rrra,Een steàlen weltr.e d.oor d-on voorzrttor ne.&,r genoe-
gen. ïroröep. b.eantwo orö.

' DË'pfe§eatielyst vr&§ geteekenà d.oor ]2 person@n.
Te i{Um helf èIf ure àerö öo vorgao.e}ing iloor öen voorzltter niet

wel t&uis €Àar. d.e aanwezigen gesloten.
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