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Ï.i0ïul-I.l'i van de iedenvergaoe::ing op ?0 December ig57

Seiralve liet bestuur eijn &anvrezi-g I? ste:iige::echti.lde

leden. jle h::. ijchoi.Lten j-s rrcA steecs ïÍe6ens zÍekte

efviezig.

llericht van verhinoer:ing is ontvanAen \Ían de heren:

Iiuis::ian, Àartsen, juns, Eru.nei, Ïoese::, v.d. Vegte,

,3ogaert en v,d. §1oot, en niej. \yilbers.
j}e maarn. voor&itirer, de irr'. van jJonselaar o.erit de vergacJering, g::oèt
alle aanïiiezigen err deelt allereerst nerie, dat on;e voorzitter de iir.
§chouten, llorgen, rius 2ï iiec. lret ziekenhuis zai vei'l-aten.
ïtij hopen, ;itit"is de voorzítter, dat:Lij ylieer spoeoiU Íri ons rlioden
zal zt,in. van ^r5..ei
De notuleirlír'. ord en voorgel ez*fir e H z,onder op of' aaruiei'!,ónEeïi goeril;eker.rrd
lie trr'. }luim Aeeft een overziciit onrer de begröting voor 1958
Ie h::. ïonk vraagt, of vrij..,qrllekeurig over iret 1í.j,.(-:. terreit: kunnen,
besch.ikkeÍtr. Dit is niet iret oevul, Llir uioei eerst bij 1I.ï.4. lirioïuen
aangevrea,gd .
iie hr. v*at-l ï';estreenen YTaagi naar de mc*e1-iji<}i.eld, een niaandl:lad uit
te geven, doch volge ns d e penningreeestei kan hierrrooÍ' Aeen enkel- bedrag
ïyorden uÍtgetroklien. \reI zal §et,r'acht v;orcien, alle hel-angrijke ptuter'
ie stencrllen en die op de lessen aan 0e leden rseeóeven.
len vraag- v/at hetreit de t,oesiellen.
IJe vootziLter h"erinnert er ïloc'even aein cat de nj-eil1;ye tcb-§tel-len
eigend oÍlt zijn van i:Let hestuur van de irazel:ltei:rpschool en CIe oude toe-
stellen zi;n at tlestaan aan de d iaconie voor d e onclersi;ad .
}e i'.erstvacantie rr.,ordt vasigelegd van ti'', "rsg . t 7r.t ,"t Jan. r 58.
Tennisafd.

heef t een vergaderÍng vcor bovengenoer*de afd. vastgele;dije nr. .L(a 0 oen
en hoopt binrrenkort hierover versla6 uii tu. i:rengen.
Ui tl-o grinp;
1'er gelegei*reid van ons L5 jarig bestaan, hebben uij destijds leden
lran lrer.dienste henoemd. Voor 1958, ter gelegenheid van ons 3C jari6
bestaan, r,';illen wij twee ieden voo::oragen Ii.1. Ce 1'rr'. Torrias van de
rroer,balaÍ'd. en oe hr. .Srunette oe Itochebr0ne, van de ilonkbalrlri.
Dii zal op de ciag der urtvoer:ing, cius I I e1:r. t 5E in l:et o;ier.rir;6sr',oorrJ
v,,crd en 1:ekend geneak t. Iiierneii e óërErn a1letr accoord .
]}e hr. oe l{artog neemt vervc}gens }iet v;ooro over ons í1O jarig jubileurn,
Geki is er niet, alcus de h.r. de llariog, rlr-rs het rnag niets koats.n.
I}e hecioeling is een réunie te organiseren voor onci leden en 2O en;15
jarige l-ecien. öngeveer ZOO circulairee zLjn rrerzonden, 2 bevestigirrgen
zijn hinnengekcnen. u weet oat bij ci':s 25 jari5,j u'bileurii ooor de leden
zelf d eze 'rijí jaarli jkse réunie naar voren is Aebracht, doch bij
onvolooeniie deelname zaL aeze c,een oocrgang kunrien vinrien.
1'oor de u.i- ivoering 1,','oïd en zo rïe inrg r*oëjel-ijk u:. unod igingen verstuurd .
ï):ar de onkosten van d s Yereenioíng zeer iioo6 liggen, irebben wij
de entrée 5estelci op f . 2/-- jieï persoön. j)ii geldt ook Yoor hasis-
letien en riiet rieel,erkende ]eder:.
.De raeev;erkende leden::u1-len, rrl,anneer zij niet bei:oeven op te treden,
vroi'den geplaatst op de zijbalcons en achter tiet toneel.
Dit j aa.r zal het 6rootste .,anta1 ledenoi: het toneel verschijnen.
Daar ook d e i:asislecen entrée zullen rnoeten betalen, word t o e vraag
gesteld, v,iat dan eigenlÍjk een basislid is en vreaï hij recht op heer'i.
"t{et antuoord hierop lr.ridi: Het belangrijkste vcor een basisliti Ís,
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dat hi; op een zo gc edkoop rÍogelijile nranier aafi nevenspo:'ier: kan d eel-
ne*ien, en tevens een zeke::e yerantl,;oo:'<jing voe3-i , dat de contributie
tl ie hij betaalt, bijdraagt aan a1le rnci;eli;he orikosien v:n o e iia;er:karap 

"Le .röo-rzitter vöegt hieraan toe, dat cte hasisleoer: iirisscliien hereiri zLjtl
een actieve rel de speleno bij de uitvoeringo door irulp i,e bj-er:en aan de
leid ers.
lie d onateurs i:"ebbe n vri j entrée .
Tn*ali ir:r; uwr it]

FEïiFmi:e:' is ecn bl'Íej geËaan naar 3.en ïr. rvaËirna i4 -iiec. ]riervoor
goeciirer"t::ing is ontvat:6en .
De hed óelin6 i§, 6il00 loten i;e e'erkopen tegen f . A .25 p . s1,l-li.- . .ur ziJn
3 hoofopi:LJZen, B.1. -i daues of herenr:-jwie l, een k.eukenjelrser, cjairies
of itererr polslior'lcge . .De trekki-ns' zal d ail w;rerschi j r:1i-jll Cehouct en ï/oro e:-i
op ï ïebr. ï958 bfj notaris van Staril.
'Io nee I
tle ffirzitter oeclt uede dat dÍt keer eerr tcneelavcnd gegeven zal
ï'oï'den sipeciaal voor de jeugdige leden. Volgens de i.ieer Jaspers, v;order:
hiervoor reed s voorbereict ingen gemaakt, en hcopt binnenkort l:.ierop terug-
te koneïi.
Voor het l'.,o jariA bestaan uil de hr. cie l{artog nog even ioeyoegen, di,rt
op iiondag z ii'ebr. een herrjenkingsdiensL zal- rvoz:den gehoirden, die geieiri
ï, oïcl t daar ei s. 3ar§er' .
Het vertrek víl1_{q-j11-r*ve.q der .tr,iiBe e
*?-.ï-ï__:*--...-_iiet betsi;ur heeft, alcitís ce irr. van rJcnselaar, een sesp::ek. geliad riei cie
hf. van cier iijke en achtte hei vool de gehele'íereeniging van belang
hei contact met cier.ie te veri:reiien. Je hr. evn o er i,ijks ',,rras dfi zekers zin
op,relucht, en gaí zeTí' to e, ciat d it toch uitein.j el1jk cie heste oplossing
is. i{et viel }rem n}. z$/'aar orn in d e ilazen};arrp in te .i<orien. Daaroin tx.
rr,ras het prettig, dat door d eze schikking, als goed e vriend en Éi-u elkaar
kon vroriJen ijega&n.,.i'ij irebben geilieend, de lessen ie laten doolga;;n oncier
ieioin6 van de hr. i-qrstanje , Jansen en r.rej. y.d. l-u6t, es hieraan ioe-
te vo e6en, ij e iir' . o-rni t\:e t als reserveleid ers rr e hr . Bogaer ts err iId ervee n
(uii; -llst), dus vier mensen die period Íek rrerschijrren en 2 die bij ou-
st:: no i61hec en i(unllen inval1en.
De hocp blijft, nog een;: terug ie komen op één ieioende figuur.
Iíet vertrek van i e heer 3osÍnan

irr.Esr,ran is de vraag É1-erezen, liat nu?jle heer van Donseiaar geeft nognaals een kleine uiteenzetting over de
toetreding der hr. promoior in ï953. iln riu de trraag l
nioeten wij deze hr, ïrroïÍrotors la'ien veïdtr;iJnenr cf ceze gooep in sl-apende
vomr achier ()ns laten staan.
Jle lir. Jaspers vraegt irierop, of zaj dan toch ::ru.n rec]:.ten behcud en.
ï)e voorzitter &ntï,'oorcii dat CIe iia;:enkanp volkoïrlen vr:ij r';o:rd t gelaten
in ztjn cioen en i; ten, daar op ee n uitreksel is vastgeJ-egd, da'u l,;ij als
bestuur, onze eigen ve::antrr,ioorcing dragen.
Rond vraaíi: om
mevr. Jaspers vraagt: zou het Eeen aanbeveling o ienen, ( inci ier, )ci e réur:ie
YO,3ï alle leden open te stellen?
,t .!e hr. de :iartog antï',rcord t: lir zi jn ua. Z*O c irculaires versti;urd en ind i en
hierop BO reacties koinen, zítten vre vol. 1)och iot op heden zijn eí' naar'à hinnengekoíilen. Yoor cle sliggestre van mevr, J-aspers liiora t te1 gevoelo,
en er za1 uorden afgewacl:t trt de eeï'§te vreek rn il[ruar, i.
ii;eYr. Casteleyn vraagt naar Ce oude toestellen van de ]{azenkauip.
.Deze zi.JTt ter beschikking gesteld aalr hret Jeugdwer!, , beneden siacl
Nijmeae Er en misschien kan hierï'o or nog te zoij ner tijd een huurprij s
lvorrien gevraaEC. Voor eventuee le ve-koop z:-jn ze r:iet veel rieet ua;rrd,
gl-e-l-lgnnig zÈi} vr;orcjen verpla.atst van ziz61I naar oe gynruaaL.3r zal* noÉ

mrmmTinton afd. ï,,o'den overleEd, o,,e i, rrelke a:rond zíj iru_nr:eir
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l. e hr, Ya|r Ï/estreenen vraagt of er definitief 2 leden van Ïiet }{azenkamp-
beetuur zitiing ïleïilen in Lrestuur van cle ijtichi,ing'open J eugdwerk'lDit is inderdaad zo en vuel mevr. van Geel en de hr. Plurm.
De hr. Vonk vraagt op welke basis de circulaires vooï de réunie zijn
verzonden. Deze rijn verzonden na lijsten te hebben ontvangen uan àe hr.
van Yuestreenen en 0osterlaan.
Geen ïrragen meer aan de orde§. zijncie sJ-uit de voorzitter de vergaciering,
@ nog de mede*e1ing te hebben gedaan, dat alle Ieden, die iets op hun**
hart hebben;'i.!-ieo-eee vrijdagavonó kunnón komen verterlen.
Ilierdoor kan all'en maar de llazenkampband verstevigd worden{

2e secretaressetsverv. vooraitter


