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1954 in :ret eentraai * Gebouvr. .

Aarnrre z,\Ë: z,Lin 39 stem-ge;'echtigde ï,eder:, vr'.o . vcl te.I-] ig
Best'.iur e r" rl"e ilre I eden de ile r:en À.veï} iY*str'.-:enel1 en J.Y{,

G:'otenhrrie " Tevens zt;n rjai-:fie zi.6 *e }Lrecteu"r. I -0 , r {ie }ir.
Ï""G.Verbrek cn ie Iit'ccteur C-.0., Is"iï" .Ba:.rarà.

Yoorzitier iiuj.§mp,n cpe::.t te Ë0.lJ uur,§eze v*rga,deringi eri l:eet r.l}en har'*
tel-Í jk welkom. Ïn het "i::j zonC.er í.en ryöörC r/iin vrell<cr,r *Eiïr. onzë IÉelsriëli.
}e ïÍeer }iuisman deel t r.ervrlgens me d.e &at hiJ blj ztjrt be sluit blijft cm
voorJ-opig in naan,al.s Yonraiite:: te ft:nee:'en en het is d"a.a.rorn öat hij aan
o r"ue 2e Vcorzitter, de IIee r i.Serfel-c r*::zoekt C.e le j-d.ing "ran de ze rrerge.f,e *
ri.ng op zíeh te neii:eÍr. Ie iïeei'3e::fe"1 o hsemt hierna C.e xmxgxËenÍ:qg.1e:ding
vai: d-e -rergade:"i-ng cli-^ï en goeft het wco:'d ar:r de 2e Secretaris v: or het
nrengen d.er lríetul-en dsr voï'íge i,e,Senver:gl,1erÍ.ng, Ieae notulen vor4en On.der
dankzegging zcnder bemerkingen goeàgekeu:'d..

Punt 0 van de agen,la : de Beqre tÍqg i95.i. !e 3en:::ingmeester ffrraer Yereeni*
gÍng hz'engt deze begroting nàaï voren. Te l;e.i;ai*n nosten vocr het konende
jaar z:-jn het tekcrrt tseestsonmissie en een aÍdoenÍng schrrid aer:r. Ï.,evoïtsrior-
gGE, re-qr " ten bed.::agc van f ?00.*- en f 5C0"-*. U1t ziJn or,.erzj-cht blijl{t
c"at met, d"e uitgave lrali oïis Hazen,leamp'oi-ad nict kan v,,örderi door.qesiàen. Tevens
in het de bed.oeling d*.i: de nev*nsp,:rten zioit zelf rnceten bedn:"ipen wat d-e

f inanciën betr:eft. De iíee r lr.I. geeft te 'uens e en uit€enzetting inze"ke sa- .- -

iarieering; en cuàe-C"ags*verzorging voor arLz,e lirecteur 1,CI.
Ie penningare,esi*y besluit zi;n h.:tnog.1 n:et .l"e opmerking Cr"t de aspee ten vcor
d"e toekomst, son'oer ziJtt, d.och r.rie t hspelocs. liÍerna is g*1-eger:heid, vra-en
te steilen i . v.m. C-eze begrcting 1954 . !oör cle I{eren van 1lÍestreenenr}eJ--
len en Srotenhuis ward"i híervan gebrr-rik g*maa.kt,
De iïeer A,rra.tl iYesti'se:len vraagt of d.e nËrrensporteR ook ga,ai: birio.ragen in
d.e kosten van te::rein-erploitatie. Ie tleer y.I. rintyioorö hierop dat hi.J het
de Fenninmeestors der neven-spcrten niet mereilrjker wil maken den dat de
teruern-onl<osten niet over Cez* ner,'eïi-.:fC.e1ir:.*len r.iord.en uítgestrekefl.
De iïeer Fel-len yraagt vervolí:ens hce het staslt met d.i-e f 5{10.-* schul-d, aan
Lever:smorgen. i{et is vclgens de Heer'}eilen nlet uit Ce boeke& geb)-eken
dat d.eze sehuld bestond. Ie oud-ieiminmeester onuor V*:'eegÍ-ging, ce }Ieer i..t'f.Grotenhuis geeft hie:'aver een toeli-chting, het blijkt n,l-" dat in 1"946
het toettmalige Bestuur van Le?eïlsmorflerr eël: bed"rag van f 50C"** in r"oorschd
antvangen heeft, hetgeeil ncg steeds rifgelos-r, moest worf,en, Ie Heer van Don-
selaar àsinkt de ïï;*r GrotenliuÍs vcoï' zL;n eiteerlzottÍ,ng.
De i{eer Groteni:uis vraa6;t veï"volgcns lert a1s blÍjkt dat per I Jrili e ,k. d"e

financien er *vroor avLze Yereeniging be ter voorstilan, of he t maandblaà dar:.
weer kr.n verscl:.ij:ren? ir:: worà'L nri f AB0.** Ëër maàrrà:;.itgegerm vocr het
d"ru-klcen van dit blerd", kan lret nir;t goed.koi;eï' els d"it blaà in off-se6t*d.ruk
v;ord"t uitge{ïeyer." 'I.a.L, 1ra}1 d.sze materi.e merkt idevroriw N.Smit-,r.d.Slaot op
dai d.oor m,:reï ad.vebtentíes te l'iaatsen en de Ï,ed.en eer:. aho::-nen::nts*g;e1d te
iat,en 1:etal on de l-asten trayizienli-jk min&er lí:"innss"r ïmol:àelr,
i)e rieer y,D" antv;cord r1at h*t niet àe beöoeling is Ce uitgave geheel stop
te zetten, vre moaten voorlopig echter volstaan rnet de uitgifte rrEr,?l ,-.en i*
inae.nde I j:.i ks me C.e àe i íngenblad 

"De Yoorzl tt*r da,nki irie r::.4 c1e I{eer'
zie iit.

1i'.Iönsel-a"a:: vccï' zÍj::. rrÍtgebrei d. ove:'*
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ffi"--Punt S. iryijalgjinqen d,iverse artrl<elen yan d.e statuten Ínqevc,I{e .en schry-
vsn van het i{Ínisteríe rran Justi-,ie.
De l{eer Krol leest de vCIörgestelde wijzÍgíngen voor , de vergadering neemt
goed.e nota van d"eze Yooli$esteld-e lvijzlEinqerl Ën zonder. bemerkingen vioröen
oeze \{LJ zigingen goe dgekeir.rd..
?unt 5. ilit:"eiking prij ren ,oplossing jubiieum-prl-jsrrree.6 en verkoop
Jubileum-spaarkaarten. Deze prijzen worden nà een korte toeJ-islrting door
de Vooraitter d.er Fea stcsrnrnissie uitgere ilrt.
?unt 6, Med.ed.elinEen: De Yoorzitter deelt med"e öat d"e sne:.t en/of boeren-
kool*f,uif àefinitief doorgang zaï vönöen Ín het Centraal-Gebou.,r, d.e kosten
Yoor d-eelname bed"ragen f 1. *-.
Voor de afdeling tennis \röISt de meded.eJ-1ng dat dat i-.v,m. het a"§. tenrris-
seizoen voor d-eze dfd.ellng een ïre r6iadering belgd. is per ? ï'ehruari e "k. in
het eentre'al-Gebouvr,
Is. Sarnarà EJseft vervolgens ssri ovcrziellt rrcoï:.de afdeling G.0" Ven öe uit
Zeer veel beiangstelling bestaat er voor o.e hand-enarheld en het trefeentrum
0p vlotte v,rijze zet Ds.Barnard vervoigens uiteen y;at er alzoo in de leomend.e
maanden in ons C. G. te àoen zal zi jn " Ie Yoor"zitter dankt Ds " Barnard voor
zfrSn overzicht en y,.€tlscht heu Ín C.e komende rna,e.nöen veei sueces toe.
Punt 7 - Rond.vraag:
Yoor de rondvraag goven zich op }Íej "}.Sipman,de }ïeer J.Grotenhuie , :.,Íej.
llesinlia, de i{eer S.Kïeinlooh.
lde juffrou',,t Siprrian verzoel;t het Br:stu-ur t.lkens be'r;enfr te wilte"n nlake:r
wanneer het neàedeingenblacl za1 rvlrd.en ulige.§even. Te'rrens vraaqt ziJ of
deor Öe afdelin.gen il-Èysï1-spc:'ten donatcurs Sei4rorïren ku:r:ren- wor:ràen. De i{eer
van n. e"ntr^iocr"à hierop C.at àona"teurs via de i:cofdiras rvori.en ingeschreven
hii adviseel'-* mej.Sipma:i echter' orrrjï' de ze :iangelegenireiö eeil.s n,rt hern te
komen prat*n.
lie Íieer Grotenhui* ::e.rt vervolgens dat het rijnÍnziens v,)eï. d.e Hazenkarcp*
leden prettiger is öat be]:enCe lersoïlin zÍtting ïieueyi in Ïrct ie orgeniseren
IÏazenkamp-forrrm. l)s ileer Huisnan geeft ztj:n zienslrrijze ov*r C,-ez-* .i.:vuestie
De Eeer Grotenhuis heeft verC.er g{ien vraéïen.
Ïviejuffrouiri TÍesinga l"r..aft fl.E,ar.rarl"1eidÍng ve:r het tekort vaïi de Feestuom*
missie od rlii teltort niet llan lvoràen bestreden d,ror het o::ganiset:§n veïr
-'eïi tomboln of ee:'r bazar. Ï)e He err.L antwoo::dt },iej "ïiesinga hierop dat
hii deze siagestie 1n zLin cren zal hopen en t":t.t. in Besir:ursvergaderÍng
naa-r lrorc.n zal- br*ng*:l .
Ie iieer S.lf,l-ei.nloch vllria{t v:r.volgens inlichtingon inzake Ce georganisl?e rd,e
àansa.vond ven i.1" Za+.ercïagavond in de Soffori*SoerderÍj, :{ij vjndt h:i
paeds.gogisch níat juÍst {a*, aan en arider gear:ganise-rd vrer.d Ín de $r:ffer.t.!e Voorzj.tter àeelt made drit het Besiu"ir d.e menir:g i.s toegedaan f,at het
eluhhuÍs a/ö i{azenkarnpsËvÍeg Seen geschilite entcur:age i:ledt voar het e r{ïa-
niseren va.n dergeiijke abonCen. fn d.e toekor'lst d"rnken v;ij blj*,r " *-eze a'ío11-
den tn h..:t C.G" te organise:'e:1. }:-t js momentrel nog niet mo,renlijk. De
ileer Xleinlooh is de mening toe;ref,qan rlat viij Scen I{azenkc.ntpeï.s cn-r.,odig
naar een ct"td moe;*en b::eit.Ten. fn d-e lrroord.an van Ce Heer i,.Itr. js een grcn{
\raÍL vliierhe j d", hlj moet he t echter monente+], zo zien öat lee,t Bestuur mcet
roeien me t ;Le rj-eu:r: d.ie zïj h---ft.
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