
i{cl tu-'i en rler
Zaterd.ag; 15 Àpri1

leden''re-rgiaaering var: tle Hazenhamp, gei,onci-en op
1944, te ?.30 uur cies avonds, in het Clubgei'rorr.rry

Groenstraat ZSC" -

.ie 7.45 o,oent Ce vaorzít,ter r.re ycïgrrrl etans en heel alle aanlïezigen
hartelíjk uelkorn. ,ipreker',r*r:zoekt,, --rco:'d-at nei oe behanr:eling rier a6lenria be-
gonnÉn ri,:rri,t, ie lerlen, ztcn ran hun zi"bpla,.'rtsen Le ,re;'lteffenr cfr en]-el-e oo-
p1en1.;1il:ken "ran eer-1;iecli;;e stÍi-te ts v;il 1en bet::achlen bi j h*U h.erileniien T :;n
d+ l-eclen, v're11ie i:i,i r'1e raÍnp, c-ie anze stad oï 22 lrei;r'uai'i .j.1. trof , rrall ons
z!,'1 r heen4etraar:.

ffiadat :ra:r ri,it \rerza*r. irj yol-cl.eanr ve r:oe- t cle vccrzitt*:: .; en t erlefl.r
clre lessen trorivre: i,e voi;;en, iiei cezaek i: sinr,is eeniiien tijct niet ineer'.,Ti-'.|,
het v*ezen.!-jrcet. ?e be;.,r'i-iren i": r.iir.i C,e scj-i;'ik en ire:'sl.a:;enheii aIs i:evo1;; r73n
-r,.,o-rerrgenoesde rarL? {:rcoi i..; gË1ïse3t, en etaL hierin ce noofd-oc;'zà.à-ii. lit:t s Tr,&ài
yti.) 1:e'; it-.ven tveeÍ' zi:',n no-r'r:.r.1 € Ae.ní; ga,a"L, Teïzcev;'u he i ,:;estl:.ur den lecien, aI-s
vr:orh"een, on Lrcu-;re opkr:tltst bi,i I e ]-esr,en; 6

"Lje vooi'1e zLnj, el,er no íul-en 1,ràn c'c -,/o.r'i,'e lr;cl.enver;ariering; v1116 | ihan
p1-;:.ir..ls, rïe1ke zond-er vri trztgin; of o'-:rÍer-rin,5en :,rro:'íen goecigekeurcL,Tnans volgen
eenii.e bestu'Lilt:r.reiiecreeliii._.en bi;l itonrie Yen tl"en .ío atzitter.

ïn rie ï./eek y:rr t lot 15 ilei, zi-:"lIerr in ,.i e i:-.rilur;Àstieila'.ri,rl van cie i11 n1r

lienber;1 r, e vaarciii;iieir:isei §ciien vL,or ;yrxn;rs tiek l'iö"r'uen ir.íJenoïrien, Een ierJ.er',
vrien rii i aan{§;aE kair rrierrleoe dus reitei-rin,- i.rolld.en.

iirai -Det-reít iie í zot;Ét'geízoen vc,or cle lesseri o;p neL rerrein, heef t
hei riestuuï i:epaa1rl , aaL deze zullen tr'et;innen 15 lie j. a. s.

Ïe .i aarl í,1kscir.e athie tiek-onl.r:oe t,in; i.re t, r,uick e trïa.o.ïy&n een open-
lu-chtdal; vlor,;t gerna.akt, en -y.raar ge;ii'eC-en zÉIl- y,,o::cLen ori cl"e r,'rissel'::u1 in
IeIf tecir Dlaii-,.v,:F za1 ?l-aaïs vinden in rle lvieecie hel-f t van iuli. j]e vrorziíter
iiaaï f ynarlr-. aat hij over i.e eeÍ'ste ja.,"xlijkOC;l"e ol:tinoeiini; 1ren veïl-er-ien jaar,LL+V!U l-lvUU' Ui

na aflooyn aían tieze iverlstrijd, nog even ges:?rokei: heeft:let den ïïeer.riroekrrian
van 'luick. freze vonc" heb ja:r::ler, dal in een órcore stad a1s'iïijmei;en, rrocir
dert:el i jke ontrnoeting*n nog betrekj:el-i jk zco \;!einir: belangstel-ling; 1,:estond.
ïe vcorz:-tter Ïroopt, natrr-llr'li.;k in cle eei:sie plai.ts c-ai cle ï,azen!:artp clii jaar
gelrrkkiger zal zl-in iian irer'l ecren ja.a.'1 T-1";.t.-zÍ ook aat" y\ei een il,ae e s])oïtila:t;
zz1. vtcrden , ';vaa.;'i:ij 'ra.n grr:oLe' eL:.n[:sie]-1ing zaï i-,1,i-i1ien.' i,'a,t -r:etref t nei Finksi3l-i;p*lu! op ï,os,:i1g*s.rr.!Ë,id^e§,iu , {,'lat zal dit
ja,ar p-Lir.a,ir: vinde:l van llatei'clarriicï'r.,1en cí -mÍrlcl-agrV dl,.É v".,ií res.p. .2'1 i;""o*i LTrs
3C Llei :,.s. Àan dit kan'o kan vrc,rden cieel;ienonen C.oo:'lecien vane.f 1"5 iaiir. lie-
1ar,s is Ce 1t'1 l,a.tsri-r,irte in het, ka;Tip beËer'1,r1e ll.,r s gelrol-,1 w,,,:ji.-f vaïr ook iret aan-
t,at rl eelneners cj a-:.r'ia::, i,cpe ik j. r:oei r;i i;i rren. l,raïoit it .i e i'io,'c1i.jk:,eici Seens
zÍns cienkieel'-i'ip;, rlai €:ï zic\t rÍeeí' -l eclen zu1len opgeïer, c-:.'an et: toe;;e1"2'.Len
kunnen wC.;:(-i en. lie t a.;evcI_- trieï'ï3.n i s, i';D.L eÍ' leci en teleuri:e;telr.1 zu]-1ei': iloe-
iar rn,nr'.r a-,, 'i'aneinci"e hie.L. zi-,a onpàï'ii.":l i:-, en or-,j ec tief :rrogeli jk 1,e bli jïerrU.r1r VlUl\r'-ira .L\

1:.eef t nei ce Ë:iui-ir ireslcien rje vo1;'jorcl e ya, insci:riivinA als r:iaa.istaí aiLT\ t,e
itcri::e n, itij ie oeiiorii-ee1in1.1- v*ie aan !i: i kamp zu1l en eieelneinen. ï'ie dus hel
eerste kori:t, maal-u ]rei eerlrie. :iet ka:rrpregierilenL r:,e t rie ka;,ipregel-s zt-il-len na
15 l,ïei voi;;en.

v'eriier za1 er eeri zarc.er.raí:,p ",, I,og ]in+s word"en ,riei:oticien van 15 - 2à
Jrrl i ErË. T.z.t,. z,-.r1J-en iiierovel narier'e tlel.eï€ns vol;en. .t-,iegenen, crie bij cie
deelname aan heu Pinrcsierkel:lp rr,ieÈieir vo'orcier: ;eleur6estel-i,, komen .roor dit
zorte tktttp he t e e Í r i, in l,.Ëri'lr're rki n6, .

Aangaande 0 e conversaiie-avonaen kaln r: e voo:'zi f ter i;ei -rolgencre rreei
d-eci-eeleri I ïiecrer:avoi:ci , iniií*n na af 1or".,p i.r-er vergacerii:g ciaartoe nog ii jd oveï
is, zal c1e lieer van Sprango €€ii causerie hou*.en oy€r d,e ï.aastunneJ" le ;toíter-
dafii. 'Jp 22 Àpril €r. s. zel us. Geu:'tsen vooï ons ui T,eenzeiten tie oeï,eekenis
van de verschillei:rie oncLercieelen cier ;oi; sriienàtoef eniirg*n in de ;+eci. iierv.
l'.erk. l:e t, 1ee; lie b bestuur goed. e rsr Geurtsen te vïcr1,€írr GLt eens te oespr'e-
ireno o;i:Oai ce meeÍif;e"fl onzer d;.iar"rran geen duÍi-elijk denk'beelc1 heb-i:en. iïoia.ris
';Íeier, iie vcor de jongtren reeds een gcochek;rici.da; iiield., heef t zic\t bereid
verklaari dal oii Ja.tercilrgavonci, 2!; Ànri1, nog eens te lierhalen yoor d-e or-idere
leclen. Eindeli jk za1 op een naCer Le i:enalen d.atÉm in cie maancl iÍei, Fater
van Gassel t, e€il. ir..il. geesteJ-i- jke. in o.rerleg net ïe. i-ieurisen, otrer een na,-
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c,er vas ï ze elellen onclerr';er , voor ons komen spreicen.

Cn lïe:lelveartdag, It i-e i a. s. , zal .,"ernoecLel-ii k een wianciei- tocht
worcl.en georganiseerd-, met een openluciririiensi op ]ret, 1p-,niÍ-goec'l "lie I'IoltïeLtrfl.eïi.
Cnze secreta.ris is re erl *: dó€nrr e, oii ticlr;.ooï a,rertil;Lnnini; te ltri i;len.

Ie vjorz,iLtei' cieel- 1, no,. rnecie , C:tï door iiei ]:eengiàan van i.aa::tje
lïoo:.lhof .?y1 -'.racatn:i-e is onisL.a,l.n in i* kaseorlrï:li;sie, wel-i:e i:r,ie :1,e,.:"ts-r, 6e-
hr-;r-ir.lcn l-ecl-+'::-ve:'ljr*cie;,'in5 ig l,enoeirri. ,Jtrro1ieí'lraÉiii-j:, hat oc.rrcieel der: l-ed-enrof
l:rie::in iroet woxden y{;oizien. ï,ieii rie:lilit, i;.eeï'r. nieu-lv liij in c:e coi:itnissie te
r-renoet're::.

lle vt-r:;"zLt,i-.r ze;|,, uai rri' iirans rioj iets sril ried"edeelen over het
cr:e1en rtra:1 ,.,:editri j,:jen oË ,iesni::i.j;, or-:ii oye r heI r-r ee]"nerren ,an athleliek-lved.-
sL:'ijclen o':) cl.ien cii.r,;, |.'ver rleze i;',iesti+ is clr.en laatsteíl tija reed-* zouveel
g,*zegC", ciat he I srre l<ei' onncocii,; 1i j ?,t , riiiai:a'.an nog vele ïroorde n ioe r,e Yoe-
genr ';€1 leek het, gewenscl:í, aEit d.an d,e leden nog eens in hel kort zou worci,en
vert*1c}, cp viel-!: *:tanri.prinl hei best,u.u:' zícri in ci*'ze lniestie i:erlf L ge:ris-lqi.
Vocrcp sir:.aiL ciai, he t geheele be,':Lu.ur principleel íe;er ne i s-pelen van weci-
siÏijdcr: op t on(ia. is, en iecLere i:Làilvïà,ài, Gaat:Lae cl.our §.e Iecier: gedaan, Yan
geval to t geval lvil l;eoorcleeien. ïdn din5 slaal echieÍ !ve1 vast, en ctat i s
hel .rolgeritie l Zoocira cie spcr:t een owingena karakte"r t.&. van c-en londagS
krljgt, en ous fl.h.rv. aondags- en gezinsver:l..roester creiot te i:aqq wo::c1en,
moeten ci-r, leden ercp vooroereicl we zeyr, iret, geheele bestr;.,:r rals eídn ïíian, r.re t
een hesliste wei;erinl; tegenover zícn te, yinri.en. li€t geheele aoncagËvrà"ail*tuk
is rjezer ci.agen uoo:"iiel i:estl;.ur nog eeïls hesprohen uei jlr. llijiir:an, v.dn Ge
Ïirectie cier .ri.ii.-\i.J. ! v;el ke bovenstaaniie opvatting hulciiË;f . -Ëeze cieelcie onii
o.fo. rnede, - zulils ier illustratie, aoe beli,r.ngri jk rtez* lan*atie ooi< d.oor Ce
leiCer"s iier graote spoÍibonrj.en wc-:rd-t ge,ronden - t aal ot: irel oogenbliir liiero-
ver besarekingen gaanCle zíjn tusschen cie Ï:'{. trotsy van d.en i.led.. Yoelbalboncl,
?ror:rp van clen l:ïed. ïoeibon.l en cien vcorziLíex ',ran &en iïed, iiockeybonil eener-
zijd"s en een commissie uit cte ii.irnod-e r;er iïed. iIerv. I<.erk ancïerzijris. ïen der
result:.ten dezer bespreking zal zeer yJaarscni jnli;jk wor-cien, cl.ai het spe'len
van uedstrirclen op den Zonclagoch'i€fld rrerboien za"l v,,oi'rien, ieïsr,i j1 :netr elnstig
poginl;en zal d"oen orn ie konien tot eec colïpelitie op Zaterd.ail. _in i,uat hiet
over h.ei s:l-olen vrr-Ïl r,.gelj sftijrl"6il in het, algemeen i; gezeit,e:, ge(rdl ook voor cle
athletiel<rryerlist,r'ijrlen. uak Ce toesterr,:aing of wei{::erÍnE zal -nLervoor vro-,r'cien ge-
geïen , nadaL ier- er geva.l op ztchzel-f z*"7- zi j n beoo:rd"ee1c1. ïÍa.ar aanl"eici Íng;
vr,"n ciez* rned,edeeling r71:;;,g;i Ï,.rrlrl;ers of nel i:er,líuir-l: s::oedifi, ten r:'anrzien yan
he.L r:eel i:eraen aa-; i"iepair.l de eith.letieki:redsi."i.jcisn e ríiíÀ&TaE.n ?iet zi.in goerikeu.ring
denki: t,e i:--:e\rqïr, een decisie viil- ne;xen en he:,r c1at, v*i1 meC'ed"eelen. Iit worct
ioegezet* en 2l:.ï p\z..ais vinuen tn ie eers[vo)-geniie"besturrrsire-l'G::deri-ng.

ïe voliJencie mecLecjeelina,:1.,etr.eÍ't cie h,;esiie van irei vcorzilferschap,
ydaarven in Lre voriËe -teaenver;ai,ering s;rake is ge'.reest.'re Ír,arzit,tei- rneeni
nog even o-,i ieze kiuestie ter,.r,g te moeten koriet:, ornaai iret t-.er-, ;eolelcen is,
Cat er bij sonHtii?;e best:rii.r'slecren een iiiis1íeÍsilnd ireersc-rr:.,,: ovar,:eze zaa\<,
ï-en s,creker in rie rrcri;.;e led-enver,aaCLerin*; m.ecl-e11ee1ue r ci-ai hij i,',e inig ti j c.

haO- en ouci.er v;erd, en ci;À:lrol:r voor;,;Lelcie *;s. Geiirtsen als zoocianig ie benoe-
nen, neeft hij enkeS- mei het oog op i:ei be1ang varl cie iiaz-enlcarnp alauis àiespro-
ken. iiet is nimme:: zijn -cedoeling a-eïieest, om in iecrer geval liei, voarzLtter-
schap irarl c;-e ïiazenl:at:4 neer Le le;gen. r.u gebleiien iE:, cir:r, cie leeien c-e c-oor
betn aan;5eËeven en voorí;eslelcle oplossing niet yrensci:en, zal 'nLj op zi jn post
"':lijven, ond"anks iiet feit, dat Srij uit hoofde van z:-jn i;er"lc en ven meercl"ere
functies r r;r,ellce ïri j bekle edt, weinig ii jci heef í. iii j zal als best,urri:sIici en
Yoorzi-iter de heltl opgelegce iaak zao goed irio6elijk r:Lijven.rervlillen.

À1s laatste:n"ecleoeeling lco:;len ce coníacicor*nissies der lecieir. ïïet
is c1e -oeo-oe1ing, aeze comraissies, vrelke vroeger bij ons i)estoncen en toen,
zooals de eevaring heeft geleerd, hreel goed gewerkt he.b-oenr rrr€er in het leven
te roepen. ïIun taak, - zooals irourvens de naam aanciu iCt -r is een naut'rer con-
tact tusschen led-en en besi,uur te bevorrieren, wat toci: v':or cle goerie gang rran
zaken noocig i§.;ian de contactcon:nÍssies, uit ce leden van iedere í.rjroep door
die leclen gekazen, kunnen genoe:rde leden al hurnnee bezwaren of -,venseíien te
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kennen geven. .ïegelmatige besprekinËlen tuscchen coniactcoremissie I s en bestuur
waarbor:gen dë leden clai e:rent''.reeIe ï;enscl:en en'iiezv'iaren eerder ter kennis van
het. bestuur komenr dan nu hei geval is. ie hedoe-] ing is, dat daze corimissiets
Ttaar yrerk zul-l-en beqginnen in ilei, zaad.v'à in het zornerseizoen c1e lessen F,/eer
reeelmatif; ËIa:ts hebben. Te J.ed-en lmnnen zicli dr; s ti jciig beraden omtrent de
kenze, rvelke zij he1:lren le doen.

Àange zíen nienand rttcer he t woord rre::1,angt orntrent C,e mecl"ecleelingen,
vrord"t oner;.:eg;a&fi tcL':unt 4,J-er ag;enda ; Eest,,:i..ir'*verkiezing. Te kiezen zLjn
Lwee bestuursleden. jie eerste ve:'kiezin1, t:etref t, r-i,e pla;ris van ïiej iJ"v.d.ïeij
eï":,';e1ke aít:'eoend en kerlciesbaar is. Loor het rrereischte aantal leden ge-
canrlicleerC, volgen* irrt. 16, ii.i-i., bi j sc,'rri,"lven van 16 liebruari j.1. i.s iíej.
A" Srnsto welke aanyankell.jk rneende rroor een ,5eÍitu'Jrsbenoerning Le uoeten be-
d.anl;er:, rlccii zich op hernaalcl verzoek: alsnog bereiu verklaarde, zích voor een
bestuursfunctÍe beschikbaat'íe st,e11en. ,.,le tro;eecie vei'kiezing ueileft de be-
noernir:g van een nieuw bestuu-rslid, rï;:"u,ririioxr coor het ,-.eeíuur is aangezacltt
ce r"reer S.Corcpanjen, latertsnhe v'eld:ore;314. À1s tegerucanciiaaal is aoor het
rrereiscirle aantal leden conf orm iirt. 16. ií.ii., iiiei scirri j-ren vai: 13 ,inrj-"1" j.
1. gesfeld : d-e Íieer F. l,-#ssen" j:ia,ar aanleic.ing yan iieze laaísíe candidraat-
stellin;; oeelt Ce voorzitier meo-e, ciat hei uestu.ur teten ?rd i-iaasen nief het
allerr;:inste heeft. rïe1 cioet zíc'n, al.s hij gekoze;r word.ts irei typische geval
yooro clat wij een verloofo. paar in ir.ei begtuur krepoenr err als rnen nu heï; be-
kencie gezegd.e clal man en yrolrtr'i één zí jn, ,eloorlrekt tot verloofd.ene cie vraag
gesteld kan vro:rden ! i* iÍeoóen vii j in ons verloofd slel nu twee r of slechts
ddn bestui.rrslic. te z:-efi'?ii §prekei meend.e í*ze oSiriterking aan iLe led-en te rnoei6
rued-edee1en. Jo i{oordhof brengt aan cie raoiiveerin;é naar :roren, rrelke ei.en leden
ertoe gebracnt hebben .qrd i;aasen als cancliriaat te stellen. aange zien zi jne
v,rerkzaar*recien op een ander gebied. va,n soort, 1ig6en, dan eial hetweli< door" zijn
ver-loofcle bestreken vJorii.tr vreest cleze s.crei;er geen ;loeilijkheden. s

I.1en gaat ve-rrolÉ,;ens o:rer to t 0 e sterrning, F{aarhi j tervrille ï'an ti jd
bekorting be s1o ten v,iot'd. t, op iect er s ier:brief j e iwee narilen in ie .rrr11en , één
voor d"e vrcu.weiijke en één voor rie ntannelijke cahcliciaai. jSliikens de presen-
tiel i j sl zÍ jn* aantrnie zi."-: 28 i:teragerecht,i3d e 1ed en. iie ui tslag ri er stere;,:ing i s
als -ro1gt : Lie,j. Àn irnsf,, 21 st,er,t:ren, ïej. D.v.d,.-jeÍ;ler, 5 stetunen, 'olanco3 sleninen, ongeldig 1 si,e.-r, de 1Í*eÍ'Ï. ïr.aassen 14 stemmen en de ïleer ii",ljorr-
panjen 12 .st,ernïlen. Gekozen zijn <;eriralve ï,:ei. A. ïrnst en d-e Fïeer ï. ïiaassen,
vielke riesgevraagd verrla;'en, rie benoe::ring te aan.,ra&rden. ïie voorzitle:" roept
hen l:et, riel-kom toe, ei-i snreekL,:e hco: uit, ciai he-i.:-ren gei;even Írc;,e zijn,
irrn besiuursf:-,.nctie I s in het "ne1a,ng onzeï vei:eeniËint, ie ,tre:'vul-1Ën. ,jich toi
]íoj, I.v.d.iïeijer richtenr.l , '.$elk-- i:et besíuur gi:at ver'1aien, r;,.:.nkt sareker
haax vcor alles, vrai zíi in het"belang van d,e 7';azenkanp heefL gedaan.

ïhans rest n:.,:i:, vddr rie rond.v-::aag, Ce bea:,nNwoor"ciing van ce laatste
alinea in meergenoemd. schrijven cier= 1*aen, gedaieerd 16 rïebruari j.1,, welke
als volgt luirl,t ' 'rï Tevens verzoeken vrij ïj irersiemirii$rg over ae bestuur$yer-
kíezing Ls. Geu:'sben, aangezien hij vàn te voren niet ills cand.idaat was rroor-
gestelcir v{àÉ.raoor velen nier in c,-e gelegerÈ,hd.d. waÍ'en, hi-rnne evenbueele bezwa-
ren ie oyerlryegen,nrt Ie vcoxzitler aotvgoorc.L hierop ni.et ae medecleeling, aaÈ de
notulen der vorige lecenvergaciering on6ewij zigct zíjn goecigekeurd. I;aaruit
vo1gt, daf öe*e juist vreergeven wat er i:eefi, lrlaais gehacl. Cp d-e vraag van
cler: vo arzí t,ter r of iemanri bezwaar hacr tegen een -oestuursllaats voor iis* Geurt
§eR, meldde zLch nieman(i. ï;e1 da:rren'i,e8eÍrr toen ue volgende vraa& g,esteld
lverd t.i1. ïan een eventueel voorzitterschap van Is. Geurtsen. Teze heef t dus
zitbíng tof aa.n iien afloop rran zíjn'oestuurerni*nGaat. 3;ieenert d,eze lec"en rian
na3t dai zíj Dij hunne meening rnoeien blijven, d.an kunnen zíi alsdan volgens
Àrt. 16. 1{.ii. r oeïl tegencand"iriaat stellen. ïlet bestuu.r kan uit hoofcle van bo-
venstaande overwegingen dus niei voldoen aan hei verzoek d,ezer led,en.

À1s von.p;enci agenc'iapunt kornt de rondvraag, Lubbers sbelt hierbi j d e
vraag of het niet' mogelijk is, rie heerenwedstrijr-1en en -pïoerren in iecter ge-
va1 door le laten gaen, ook a1s het regent. jie j{eer,'}:is**r, repliceprtr €n
noenit praktische bezl'rarene o.àr de moeilijkh.elcl om soms aan het vereiscirte
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aa"trLaJ. t,er zake kunci Lll*,a en 'r r:r;tani. i.;e ju-r;'leuen te komen. f n theorie i s
a;I1e s lr,c;e1i;rl, ;i,íicxr Lie prakti jk stelt ook zi jne ei scllen. Je }Íeer, ,i?tserr
-^.-l lA.- -)-,zeAL tot} , crar, irij zdt,r; zal r-rï'€16;sn, c*at hst vereisciite Eiairtal juryleclen aan-
nia'zi t: e.:) "1 zi i-vrq4rr, L{,L t-t.1 f,r €ï1 í;eef t OrreriEer:s al-3 zíjn nËeïtinË ie kerrr:en, r:aï eï r:reeraniri;c onder rie lcri*rr zEà"] y,o2s1-, ind.ir:r: al1es o-1 deín :::irjL:ap; v,rori.t aiiiewerirlt.
ie Ïiee-r Fir; i sriian z*,;i'; toíi r e&-i'r fie t ye rzoek van iultbe:'s f e iul-i 1en vol-c,oen.

:ïrieraanri verd er ïnee:' he I l,oori verlangenci., v,,orr-r. t cie ve-r.;lir-ierin6;
daarc.i: cicc:: ciei: voarxítte:: gesloleri.
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