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NQTLILEItr van d-e Jaarverqad-ering gelrourlen op Zaterd.ag 16 Íei-.mari L952 d-es
avond,s 8.1, urrr in het clrrbliuis op tret terrein Levensmorgen.-

Aanwezig volgens .geteiiencle presentiell;st 55 steriqerechtiEd-e en 2 nÍet
sterngerecht Ígd-e leden, -
I) Opening.
lle voorzitter opent om vijf'minuten voor half neqen d-e v.er,{aC-eríng en zer1t,
d-at hi; d-e zeer slechte opkomet Det:'ei:-rt. Hil verner.lqt er zich ecbter carer
d-e ireer Ven,{estreenen oncl-er d-e eran\Yeziqen'te :rÍen, }Iíj brengt de leded in
irerinnering, C-at óe .i:reer l,ian ,"{est.'eenen één van d-e opricirte::s 1,ran onze ver-
eniging is. Vri..lilagarrt:nd. as kort nog een oprt'chter: t.1{.D§.;;ar,ger in dÍt
clu'b:ru-is. Eij wekt alle leden op te koeen l-,risteren, oiird-at d.rin ueer zeker
lnteressante i'eicen uit het ÏlazenK:l"u$verieden zulien rsord-en vertel-t, ïía&,r-
bij zeer zeiier onse vroe.Eere clu-bavold.en ter sprake zulien lrouen, welke àes-
ti;d.s een sr-1cces waren en waalrop c,:k veei jonqere }lazenkaitpers aanwezÍg
wà.ren, De voorzitte:' zeEt er n::.rr: te r::.Llen streven d-it ook tle.ns rzol,eel
mogelijir te bevord-eren. De tesenr/oorrlige jeu.ryd is eehte:'een iildere als öie
waarmecl.e jle ïlazenk,:.::ip rj"esti,,ds is begonnen. De teqen,,roor{Í,qe jeu-gcl is in
oorloq en na-oöriorse tl jden opïer roeid- en }:eeft d.aertloor àitèraàra meer
en ande::e probiegen te v€-:r§erken. Daeion zul!-en lzij ons net ö.ilS clubhui_s-
werk speci;"a} tot haar moeten rÍc,titefl.
0ver d-e toestand en afraste.rinq rra,n ons ter::'ei-n rleeit d.e vo*:,zitLer" me,1e,
d-at j:LierÍn iolr d"e sticiriinz Leve il..,,,or--en wel qe€n vera::rdelini ztl- word,en,3ebracirt" -)it te:::r'ein worCi bourrt.errein en àe Gemeenr.e I'.Ti;re.,en kan l:re.L
d-aeirtoe ied'.re dag opeisen. Toci.i i.Leeft de vool,zitter wel ónige }:-oop, rl"at d-it,
.rilezien d-e 3liiel:iene financieele en econor*isciie toes'i;itrd, no,,.; Ëel enÍ;e ti;d-zaL d-L;-ren..
Tenslotte dr:et Öe voorzitter een l-,e:oep ojr alie rerlen ori l:et iiestuur in hetjaar 4952 \r/eer j-n al-ie opzicirte:: te:'zijCe te staan. i)&il z;lien wij tot gro-te resuliaten ko;nen.

2) §oti:-ien vorlge 1ed-envererrCe=.i ng.
Deze vrord-en gelezen en onverand_erd- goeàgeke,rÍd-.

'- 2) "Behand.eling- Ja&ïverslagen seeretari s en l,enriínqgieester.tsii d-e ber end-el_1ng d.er jall.r'ïreïsla5en vrordt de wen§eti;Hrieid na;-ir ïoren ge-
bracht, d-at de ieden veel aandaici-tt írioctcn biiJr,re,it j..esierien ean riet wervén
van dona'Leu.r's. Temeer Ís dit nood.zaiieiijk, orird-ai het batig salr1o L}SL v&nrulm f. 700r= in hoor'clzaak te ci-tni'len is aan de winst, nelËe d-e uitíóering
oplerreràe ei.l cl-ie i?i j j,it jaar z'.r-L ien rnissen i.v.r.ii. cle vocï]rereiri,i::ri;en rrail
t:n§ 2>-jarig best&a.rtr
Verrler 'bj-ij1ct, dat de fin:::ttleele af-ryikl:elinE va:-r d.e nevenspcrt hockeyen inhet versl*,:.iaar niet erq vlct_i-s-gega,..:.nr teri,ri;t voor ri.e -e1-ro31;r*,,;rÍng onu *rIeclen di! jaal ee;r 1:edraq ad- f. L§"*a noeat woídelr bi.l1epeèt. Er :ruilenmaat:'e,ielen 11'9:"riefl ireL::offen, 1i,.4&ïdocr r-lit iaatste zal'vró::d_en vr)o:rko&en.
De pennin<neester heeft veellof voor onze ii;stliot;,Jers en -hourlsters, d.ieweer een Z,ëer noEi-Iijke e:r ond-,t.iii;r:are taak -reir:)en vc'rricitt. 0m,11t té ver-l-icliien za'L iaet ir1:1i:ii"J{ van l ripri} L95? e}erl nieuwe wi;ze v&n co::tributie-i-nriinrr worden toerlepast. l,[et in:1&aq va.jl ilien {a,uun zrrÍien ni. óe contrj.bu-tiets aan hrris rEorden;qeÍnd., ïr,3a-.rrocï l0 ct per knriil;nËie in reiienin;i zal
word.en ,seïlraclrt. iJe Jriera.an ve;:hrind.en aftuinist;:aiie-re lceï"]:-za*.;,:hed-en''2,;lten
word-en verricrrt d.oor iutevr.J.Jaspers-Te;hen, irievr,ii.irïaassen-d.e Vrles eR «1eheer E.:'irnoj-d.. De penning:reester b.Li".;ft eciiter d"e voorr(ë1lï rleven &an contri-butie petating per giro.
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Tensiotte ri'ord-t cioor i-lenrnaEie;rs ::iet Eestl-lu-r, d-c.nk i.:e':racht àp-n: Bestuurs-
led-en, Leàen van d-e liasco*:r*issie, ],ed-Én der elftai en nedentalcom:aissies,
tijsth.orrcers en -l,ioud.sters en d.e lede;; rran de §topclub. Zond.er cle overi4e
itaid"werlier:.àe leit-ei: iets te ]iort te wiile:r d.:en, zou rriJ no;;.3r&eg <i-e vol-
ilend-e lerlen viilen }:ei-i-rbken: &ieyl"Snsteylaan en öe nez'en:Flelenga, I',:iaassen
§r. en Albers §r. Ilij Ïaat h"e"L niet alieen bi.l vroord-en en d.oet rijn compli-
rient jes voo:r so:nriigen \íerÍ.sz,el,1 ,qaan van een kieine attentie.

4) Verslag l..ascomuiissie 1i51 en ber:oe.uiing kiiscoii:.u;issie L952,
Daar eci:ter qeeÍr llcl v.rr: d-e k*scoiri,.iiÍssie 1951 a,ai:rverig bii;kt te zijn,
word,t d-it aijcilàapunt nog even iL-i,n,jei.oucl-en.

-.t, ) Le lrot i n:-1.
De pennin:r.r.,eegter gaa.t tir*.ns öveï" tot.cle berliinclel-ing y;si1 cte i:eii3loting 1!)2
die door d-e ledenrlie*u"i:et,,-ulp v*n de.nen uit,rereiltt exiriöitaiie rel.;eninq
L?51, gertaiiJ.relisk r;evoJ-gi1 rean i.ro:riien. De irerrníni-gitreestór hr;rft Ceze ".legío-
ting sir:-itenrl kunnen le11;Sgn, dcch heer.i rLasr"voór c1e toel,oiitsl-i;1e ult,{àr,-en
zeer rïloÈten beperilen. lij-j ,1oet d,us een e::nstiri i:eroep olj cle j-erlen oïh ueer:uinig ciet alïe Iiazertkair:peiqend-ominen oii ie ra.Ln, rlaai s.n,ieï"s }:.et ]:,oi*end-jaar een n*,deJ-i$ s*.id.o oi] cle expiboitatie rclleninq te ve::wac?:i:en is.
De Yoorzj--rter stelt tir:rns ee,,l tr-ilzi-,-i:.t in d-e a;:tci-id-a rj,'oor eji vil ee.r,st 1'er-
d-er qaan :iet d-e i,er,andeii;r{ "t'an prmt B rje:l s.qenda,.

I ),.-eCe.ieii-:.r'rËn.
.De rroorzj.l;\:.erz'w1l JreqÍnnen iiiet ncilrra.:.rs d.e i_n r1e openiniq r,:eíoer-jce praat-
&vo:t<1 vai Ds. ilt,ï er ónd-er d,e à,r.rrLràc, I v§]t d-e 1e*eu te i,reir,,;en. Iïij-":ri1irier ïrt3.ns niets jíee1. ar"il toevoe;r,€11, eïi rei.ient op een;Je:isaie o;};or,rst.
lrercler deelt d.e vooz'ziïteï rieci-e, d-at irret e"s Finksttrrk:.;Lp in ileï L:.uzenöalbij, Ede {ei,Ot:-de.lt ral 'r,'ordeÍ. .:ini;e 'bsstrii-rsied_en zi jn er geweeSt en i:etIeek tru:r een zeer gesctrirte ;,reler:*n.ieid_. Xe kosten van ci-iï kamp zurlen eaÍ". örti- berlr*g-en. .i:iaclere med-eàeliflilefl niero"lrer volgen nog.
Verv,oigens d.eett d-e voorzi rte,: ::lecLó, d.irt het -,Besturr binnenkori een bezoekzal r:rengen aaa twee ied-en, welke moi:'ienteel in net ziesenli'.:is iro::rlen ver-pl_999È: liet:i;n d-e neren iiarl;og eï] ii:'Ínk, welke nÍj vàn r.leze triar1ts eenvolieclii: h-ersiel toewenst.
Tenslotte dor:"t c1e voo;l':,li-tto:: àe z eer bel ,,u;r.i.1lre ,,eieàe1ing, ctat C,e llirzen-
§aup zicir r,-i;r'rlc:' tul _Ie:,1_t u1t,-i:r,ei ren, i,iÍe:.íooi rlurier. ïi.t li; be schii-__rin.S
lrli.l3c:l orrr:-r' ::et Ueirtr'.li-rl Ce:ou..,r, f.i,rj-:f.toe tr.e cioo:. eni 1e ,ï-i;, ,66--" :i,:en-Ïieaen -in d.e .1eieqen.heirl zÍjn gesteld.. De voor"zitter .1""1,u,".,_p-Ii*l zeerOyeï' d-eZe be-i ,,r:--.:1-r-l l"inr:. órf :ttet l:re::in i.:et i_.evi jS i|at OnS ilreltll niet -.OOr
niet-e is ,;*rre*=tI
De 

- 
i{r jri-reerise zi:l'ej:lie i'lon he-: irea zic}L yooï, o.ns I,verk ,leiatereseert, doorc.ateni'ïe Taï. hen tror,:.',.re l;ezoelcer.s ,,';iren r3ïr o-il.rje j*arlïlrse r::-1,voerl-:"r.tenr*l*

1r?§.r Eii i:-ennis r,an onÍi,';e::k herr"l:en ku-ni:en;:€,mèn. ïrrn inteyesse ,-ià.: óerstuit n&aï errt ti','eede ïtr'ïerfi.r,in:r, vsarin al,-'i e li,rr;en i;; àË-iíij*àà.1é*'-b,";;i:"
51+=,^Ioigll-;à zor-rrilen kn-uien ";ó-rtl-en. .le.ïe ve:,ei-ri:.ri:rl; zouclen íi: ze1f, r,,,,el
Y"t-L I €n lr,id-€r1r docki rner nCen clarrtr:e ni-'e'i: in staàt,ie ri jn. i; e íi.alv.e ,,reïd.egn bgrurep Oi, Oi-. S r:e Stui]t. ''nr'l .q,rn - -rr:* -r' vt..r --,.,11,6:qr-.r,1-. io.ri-de i ief nie tSvooreclrte:: ,:rét .,rö,rï een ,:iíi;;;;;-i,,;i"r".Ï ;;;;Ïi;:;,;j,rp, o:;:d.at i:iieraan i:oeii;nïÉ|:'_}:.oe meel' l:e-r-Loel'te lJes+;ond-. ije vöoi,rirter. meent, d-;:.t d_e oi:or d.e za*lhenlied-en qenor-iide oI,?9t .;een bervaa:: :iia§, orrci.at ook nu. reeàs öe ïlazenkainp
T:,:H^-ret,vo3els vàïr diveise plulylig€ís. Iovei:rlien zr;-iien wr; cooi cie th;;;nsgel.-ozell voril] baas in- eigel:.]:uis i:ii j,s6n. uïar rij cns vCIor déze u:_tnrei,iingÍ'iltittiele si:elrfi verlenen is i-,et iogisch, d-at rÍj olrer de bei;ter1in,,1 vrin d.e"f-iiia-ncien eon ri,ooraje vilien irieelrlr,ten" jleze stein is ons voor ije tior,renrled.rie jare"n toe;ieze.-;d.. In cieze ti jd" uoeten ',,yiJ l-ei;§ "i:rerelki i-ei;ben.
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De voorzittersil gaarne no,g even i.nga*n op CLe verricl'e F] annen t. B. y. het
Ccntraal '}e'Doulnr. Àlleree:'st moet word-en opqe:aerkt d-at het vooriopíg Kerk-
gebou-lv blijft ei1 d-at speciaal ile g:"ote zaal- Zontlags nog ïooï',aerkdiensten
iloet kulr.i:en r:rorrlen,ge-'sruikt.
§en van d.e ztjzalen, v/aaï:vàn de vloer ea 1r§O irieter zsi zalcken, r-./ordt S;.m-
nastiël<l r3linsl. De toesLr:iien i:-ie:'voor r:i jn reeds hestelrl en :r;iien c,riooï
vaii:iied.en vo::ilen *.angei:racirt. De enC-tre zi;zaa1 wo:'d-t ontsl;ar:r:ir::;s1okaa1.
Tocl:" zuiien trij in iiet i:e,3in in itct Cerltraal Gebouw niei a.lles lcunnen d-oen.
Iíet C-ansen b.v. is daar vooriopig niet toegestaan"
Een d-ing is ecilter zeker: De Iiazenir*,ir1: k&:l;,i;let àe op iranC,en zijnàe ontwik-
kellng aileen !.iitriiriroo-r'deien herr'i:en. tt,rij nLoeten ons nl.steoàs biijven rea-
tiË"erén, d-at d.it terrei.n a/d" -iïazenka:iipsernieg besterud is als borrv,.Leirein en
d.at vii j elke Cag iret risico ioiren d-it te v'e:ii ezen. Daarom verirer:.gt d-e
voorzitter zích zeer over c1e tha-ae.qejroden !:ansen" Ilij vinclt r"iit lret mooj--
ste cad-eau, clat ze ons rie'b ons i:o;.*end" Z5-ja:'i,g besta*,n ]eunnen aanbied-en.
Hij ziet d-e ontwiki;eiing van 1"ret Ce:rt:"asl §ehor.rw a"i s d-at van het À.ifj.V.J.
Ge::ouv te ;tmsterd-am, ':.í1e dat gezien heeft zel zíSn lreik:ej-ins wel i«:-rinentregri jpen.
Toch zal er: no.q veei lverle :loeten worrlen ve:'zet, voor d-eze uitb:"eiC-ini1 vo1-
1eC.1g zal Öra*.j-e:t, linze llirectetir, de ireer Ver:beek, k-an dit e"i: nÍet i,ieer
bij d-oen.Er zal C.u-s een tweeöe sportiec::aar ]-.ij noeten koirien. DÍt is wel
het n-oej-lrjlsie p::nt, doc,: d.e voLlrfii'uter hocpt hierÍn te z'alien sl-sïen.
Deze lee::aar ii,:rn dan rl,et eni-.qe §r.--1rii'66pen vsit d-e be*ta,anàe }Ie::e;r1:aiÉp in
het Centr:aai Gebor.r-yí starien, ilet i:e;;ln is eï. rian eil àair zal àe verc-er.e
groei we-L r;611eil,
Verd"er z.:i i:e'L mÍssci:.ien rrel:Ëe-Lj-j*c blijken te z i-jn ons llestr;r:: met tvree
led,en uit te b::eitl"en, ue:"wijl te.;ens een Sticrutin,;s?:estur-rr ziti wo:'d-en ge-
vormd", lyiar:rin Eare::kr:.ilip€:rs en Xaiiei;l-:eöen zitting zul,ien nerlen.
De vooï'zi.tter:"zegt ilat d.e led-en zui ïer: Ï:e3;i'ijpen d;r,t,3.àn d.eue aangelegen-
heid" h.eel wart vgerli i-r-eeft "í&st '':eNete-í1. i{ij ineeïr':- clat h-et op u ijn piiriri{s is
hÍer een-groo! eoi*.pii:,rent te moe*uen:i=hen voo:" h-et §eEeli;ks ltestuurr wat
ontzaggelijli veel iyerk ver:'rchr ree-f,t.
De voorziiter lril J:et vor:rlopi-g t,ij d-eze med-eCeiiar4 iaten. Zod:.a r:eer be-
kend- is zui-ien ,,ori j d-it d-e I ed-e:r ilecled-eien, Itij vil Eaarne d-e leöen in d.e
gel-egeniLeiC steiien thaes reeC.s enige v::agen ie steiien or'cr ,l-eze ritetled-e-
Iingl Hier"va:r .,"i1&.,3i'"t eil r een d-e i:ee:'-J.r\lbë:rs ge'urrik. Ïli j 'rraagt Tranneer
we speciaal ritet het cir:.bhuiswerh in i:.et Centraal iieboulr irunnen beqinnen.
De voorzitte:' entrroorót da'-.liet i:: d,e ber:-oelin'l lr3t c.e gp'rnlessell per
1 Jàn-rr-il:r'i &s en irt't clu-bhuiswe:'ii pe::1Àpril d-,:v tè rui;en"he,3Ínner:*d.och hij
vo_egt er-à.'Lr tce d,at d-it wel n,et noc;riij,-. zr.1 rrli;i,e Le:ijn qe+:ien het
vele re,rk -,'rat ons n6.1 te Coen staat* Ïïi j z*"1 er echte:. aclrieriieen .zit-r.en
dat zo qal-r'í 56,,s1 i Jk 2,3.1 lilLnser:i i,o-rien qe start,
ï{ie::na stelt de vo'--,:'ritiervoor: te i)rr.:.lreren en wel 1,r3r'i vijf .r::i::r:ten vCIoriralf eif tct tien niir::tet: over -iil:-if el-f.

Na d-eze jrauue saat d,e...oi)::.ilj-'[-ief:.:e::de:: ilet d"e
a;5enàa.

e, ,::. C.e f Lrl:; 1rf! -, ,.:tí,.1 6 d-ef

/\
b ) \rerkre:in'; -.1-e rr,' 'itaitlr- -f sLiC-.
lle voorgittei. rieelt *eàe, d-at C-e ?-ieer J.iiii-;öan zijn best=.:-t-rrsfi-mctie om ze-
zond::lej-d-s:'e,ienen en rk'r-rkire particulie::e weïr:rra.i.,tÍ]ieden iieeft noe'cen neer-
Ieg:-:en. Ï1ij i:ecf"t ,1"Íi aanvea;'d. omd-a:, irj-j steed-s rl-e parti-cr:-liere l.re:"kzirata-
heCen ,roc:'opsteld.. ile ï1*zen1.;erup komt in cLit "rerbi:.nri- op d-e tr,:.,reed.e pla:its.
De voor":itter d-ankt d-e heer j:*ijd.emvoor zijn werk uls'bestu-,-r:"s1ifl. èn stelthet zeer op tr-rijs dat h"ig aic"r* i:ereÍó verlil-aari ïreeflt öe ];elai:een yl,ll d-evoetbalafclerlng te wilten bil3 ven l_rtti:arti:e,r.
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In d-e ti:ans ontstane vaca.nture -r,Leeft ?:et Ëestu-r:,r Mej.E.iïenàriks cand.Íd-ate
gesteld.. De voorritte:' meeni dat l.€t reer we;rseli;k is t"ri.ans een rl-ame in het
Éestur:r op te nelnen, omd,at kret grooiste geàeeite van onue ï{azenkamp}eclen
uit d"ames bestaat.
Veröer d-eelt d.e yoorzitter::red-e d-at ind-e deshetreft'end.e tr'acature àoor d-e ie-
d-en cand-j-d-aa.t 1s gesteld- d-e heer J,y.d-.\regte. Derhalrre wil hij tiians tot
een sch-rifïeli;ire stetn;.:ii-ng orrer,q&an. Eij d-eze stenrring l11ikt, d-at Ínmi-d"clels
5 led.en d.e verg*d.ei'in1;,hetrben "reriiiten, zoclat in totaal 50 stemmàn word-en
íitgelracht, wöarvan 26 voor d"e heer y.d-.Vegte, 22 voor sloi.Jïe:tdrllcs en 2
blanco.
De voorzittet verklaart àe ireer y.d,ï'egte §eleozen en feliciteert ]rero met
z!3n benoeiai-ng. Hij vertrouwt d-at cle treer v.d-.Vegte z:- Jtl beste kractrten aan
d-e llazellcaup z;al geven en isenst hen steriite eri -reei succes j-n zijn bestuurs
taak.

7) Huid.iging 10 en 2Ll ja::ige }eàen.
De voorzitter nodlgt ttraas i;Íevr.G.i',{aessen-d-e Vries uit i:et jubiieranbord als
20-jari-,: iid- in ontvil.n,gst te neaen.
Eij feliciteert haar ai,t d-1t jubil-e"'m en vindt;het vo.or haar een prachtige
beloning voor net veïe eh veelzijJige rrerk wat zíJ in al- d-ie jrren rroor d.e
Iïazenkarnp ged-a::;n ireeft en }:.open.ijk norr l-ang zat. doen.
Vervoigens g5aat bij over tot hulcliilir:i:, rran rie lO-j:.riqe }ed.en, ïr&s.rvoör wer-
den uitgenodigd.i
Mev-r. Síronk-fraters / terr;rrijl tevens iLie::vooïr vooï" öe 2e tnaal de i:eer
Iflej, ven }"'lourik /. Vennink was uiteenodigd. Deze \,'r*.s echLer thansrt b:uller /. ï'reer niet aan-,ryezig, terrrijl bovend-:-en l;jevr.Spronk-
Hr, érnold- /. Iuiaters l:eric::rt van v€rhinàe'r:ing had. gezonden"rt 'vT.Lant ing. /
De voorzitter gaat tiians over tot urt::eitiing \ian d"e 10-jaren spelcljes &&n
d.e aanwezi.qe led.en en fej-iciteert ook ken met dit jui:iieux. ILi-j hoopt d"at
zLj nog lang lid van d-e .,ï*zenkaaip zulien zl-Jn en vertr:our,v-f ond-er aile om-
stand.ighecien op hen te kunnen rek;enen.

Alvorens tot d"e ronàvraag oyer te gaan neemt d.e vr-rorzÍtter voor ri-e tweed"e
meai punt 4 van d.e agend-a in benan&eling.

4) Yerslag kascomriiissj,e L95L en benceiring kascona:ieeie A952.
De voorsitter isoet tot 'àL)n spijt consta'teï'en, d.at nog steed.s geen enkel
lid- can d-e leaseoi*aissie 1951 aa.nwezig is. Zeïb is d-oor hen verzuj.md. een
schriftel-i;1t versiag in te zend-en. öp g:'on,1 .ran net feit, d-ai hij niets ge-
noord- i:eeft verieent hij aeci:arqe i:.en d-e le en 2e pennineareester" over ?ret
cloor k-en in 19ï1 E;erroe::d.e finantieel heleill-.
Thans gaat h.ij over tot benoer;rinÉ) trràïl d.e icasco:nissie L952 waarÍn öoor h-em
benoemd- -,r,trden verklaard: ],íerr.rran. ileel-;{ittetrramp en d-e i:eren: Pelien, S,
Vonk en ï'tebenga.

9 Rond-vraag
0p d-e àescetr:effe::d.e vra&:g -,re"n Ce voorritter *er/en zictr voor d.e rond.vraàg
op d"e i.reren: J.Fel ien*J.Àlbers en S.Vonk.
De heer J.Pellen zou nojl gs,erne een CIplnerring vriilen nalien over àe ss.ïieor
stelling van {e kascom;trissie L952. Ey zijn tira.ns.EeeÍl leöen bij, cl-ie in d-e
vori.ge kascoru*issie zitting ]rad-d.en. Voor d.e goed"e öailg van zeren aclit irij
net beter ind-ien vocrtaan in d-e kascoriirtissie zitting-'fiorfcl.sn nei;ien:1v&n
i;"et af,lielopen jaar:-.en 2 nieuwe.
De voi:rzj-tter gaat hoer onr{àd-eliiSk nee accoord". l-le moeil.r-;ki:eid- Ís ec}rter
dat tirans ,geen enkel com:::lissielid- lí))lri &arivTezi,T is.,,rQxp voos;ql va4 de
iieer ?reDe:rEa za] d.e ireer relien in- -d.e k&Ecoin',liïsie rY r zittin," 11€s6rl
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De heer Feilen lleeft nl ueerdere inaien Ëen d.er,':elijïte fi:.nctie bekleed.
zod.et in ieaer geval voorkoiaen wordt àat d"e coïïrilissie 3,'))Z geheel uit
nleutrr:l1ngen best aat.
De heer J.Àlbers zou no€§ gaarne enige iniichtingen willen heb-cen over d.e
in omloop gebraehte spaàrkaarten ,roór het Z}-jaiig best&ë,írr Hij vraagt
wie wel en wie ,qeen spaarkaar"ten ruoe1;en kopen. Iïij ri:ieent nl d-at werlaend.e
leden, buitenget'ofte leden en d-onateurs vrije toegang xullen }re"'nben op d-e
feestavond.en d-ocrr voegt era*n toe öat d.e ineningen irierorrer ves'rleeld- zijn.
De heer J.Grotenhuis zegt, rlat i-Let d"e bed-oeling Ís, dat buiirnqeyTone leclen
en d.onater-i.rs a-LleËn recnt hetrben op vrije toe:{ang op één uitvoerinqsavoncl
en één toneelavond.. De heer J,albers zegt hiermed-e accoord. te krxrnen gean
Öocn zou dan gaarne rrrorrlen iflge-iicht o\rer óe entree-prijs d-ie d.eze rreils€n
öan voor d-e revu.e moeten beta'l en, Vercler zou ni j gaarne willen ternel$en
wej-ke leeftijds-1roppen zu-Lien vioróer: toel:e-i'aten bíj toneelrrelnle etc.
De voorzitter zeqt toe dezetzaak in d-e volgende vergaàerin13 aet d.e feest-
en rern:.e co*ti*sie te gull-en bespreEen. nij acht l:et wenselijk öat clan ogk
de lijsthouilers en-houcisters zuiien rvor,ien uitiqeno,1igd.
De heer S.Vonk vraagt of rle in,het ile::"nd-i:lad arin,lehor:d,rsc1e rej.s n§,a,r
zitserl=nd- in de plaats korit var: bet zomeriiamp of d-at eventueel beide
d-oorganq qullen vÍnàen.
ne heer J.Grotenntris d"eelt hie::op med.e, d.at'r.e*v Zomeri*-mp ín ieder qeval
vooru&ïiq helf-u. ïIij ze:\t, d.at d-e buitenlsndse rej"s, lyaËLr:rocr zici"',- inmidd.e:-s2 led.en iiebL;en opjlef.{even, a}leen }nfi,ar ïroor een bepaaid,e leeftijd"s,qroep
geldt en àat d"eze reis eerst Uo;v':-;a.rrg zai virid.en, inrlien ntcTt hiervoo:'
minstens 20 peï'soilen xullen opíieven.
De voorzitter rvil er nog cp wijzen, dat i"et r:ioud.en van ka:rpen steed-s
moeili-;ker woràt. De plnksi,eli:LInp€fl be-uijzen d.it íà1. Er word-e;n 'f;e,1entïorfr.
d.ig ve;- -t"!.).+rilere e1Éen gesteld--d-oor alie :no3e1i;lce vergrxlninfie& en
kampi erEeld-en. De voorz j-tter zal d.e mogeii jkh.eid. rran een zomerr.:i*mp nog
eens in het bestuur bekijken, d.och vreest d-at d.e kosten er.E hoo+: zullen
zíin. Op voorstel van rl-e heer J.Jllbers zaL d-it ka.lip eventuéel ià cie Jeweek van Àugosf,,.i.s genouden ïi-rrd-eí}.

10) Slultiiig
Alvorens öeze r,'er,;adering ie slr-rlten zegt d"e voorzitter dat blnne.rrkort
lijsten zuilen word-en cpgeniïrgen, .rraclrop ever:tuele ten:risl-íefneibers
zullen k'.r:lneo lnteke;ren.
Verd-er d.anki Ïrij 6u fuer;r ïerbeek voor de.t;_1eren wat hij in ]ret af:ïelops3jaar'/oor De llazenkir.;ap heeft gefiaan en h.ij ryenst heu sterlcte i:ret d.e \riör-
bereid-ingen van d-e viering v*n het 25. J:r:,i,3 bestaan.
Tenslotte wii d"e rroorritter r'íTn :i;edebestrr-::3§.sys d-anlq fiejï,qen voor hu:: me-
d"ewerkrne; in het zeer ilru:lke aflelopen jaar.
Hierna d-ankt de .ro'lrz1tïer alle àírnïrezi,.i:en rroor Ïirrn oiriionst en hij hoopt

bestaan totd.at z:-j e! allea rloe zuilen :aed"ewerken oa iiet konend 2) jari;t
een suc9és te :::l&iren, w&.;-,-:rn& cle voo:rzltter on lC minl_rËen voor tv','aalf d"eze
vergaflérin.iï sluÍt.

lle Voorzitter
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