
Àlgenene led,enver:gadering d.d. 15-5*, jg in het centr.Gebouw.Aanwezig zljn-ire"t vortatlige bestuur,diverse erel.eden,teden van verdlensteen gewone leden, totaa1 43 stemgerechtigden en I niei uià*g""*"irilgden.
BÍi de opening d.oor de voorzitterrd.e r.:l'.v_!.d.pl-as, worden allen hartellikv,relkom gel:eten, in het bllzonder óe i{r.y.sprangró:_* na een langdurjgeziekte ir/e€r in ons mÍdden Ís. Cns ledentai isïeer sti.lgenAà;:i-,-* 9ZA.lIj-enna krijgt de Iïr.Krot het.woordrter voorlezing der íót,;ren àe:: vorigeledenvergaderirig, welke zonder öp- of aanmerkin§en goedgekeírà-wcr,:en.Bericht 'van verhindering 1s binnàngekomen van dó daàes Aartsenrschor_ltenen Yrials en de Hï.v.Xonse1aarrt{oose en Tllitkamp.
Yoor het keurige j aa:rver:slag 19FB van onze sècretar j s wordt hij. iiartelijkbedankt door de iIï.v.d.prasrin de hoop hem no54 lang-ars";;;r;;";ï; "

naast hem te mogen zi-e:n,
Iiet jaarverslag van onze penningmeesterrd.e iir.pluim, ziet er gunstiguit en de boeken zijnrbij monCe van d.e ÍIr.lartsei, doór de kascommissieÍn orde bevonden, doch hij rraarsehuytrondanks he* g,,rnstige resultaat,voor een zuinig beleid" Dit is bï de Ilr.Pluim wel in goàae handen.Voor de hascomm: ssie i 95! worden benoem<i c1e lir.Brunet*de Rocliebrune,0nrust en Yonk. Voortaan zaT slechts één lid Fer jaar van deze commissieverwisseld" i dit op voorstel van de lÍ:r.Xsy1s"fr
Ilierna wordt overgegaan tot.hurdigÍng van-L,ïevr.Boogaa::ds en Alex Jaspersals J0:iarige leden, aangezien deàe weer bijtijds nri, hurÍ:.s *oótur..Ie statr"rtenvrijziging zoal's afgedrukt in ge- ri'nàzentàmper'r onCsrvindt geentegenstand. Een ingekomen brief van ll.ll,/itkanrp uurràcht rr,,ordt orn alsnoghet 3a-larige, lidmaatschap, in_t? ï/oegen; dit'vÍndt-àe vergadering nietnoodzaketijk, terviijl me t het ad.,zies và.n óe IJr. v.yf estreenen om de numme-ring hetzelfde als in de cude statuten te laten, rekening eehóudàn zalrrv-Orden.
lïet commissari aat za)- _antgel:reici lvo:rden tot en met 7 1ed.en en vrel metde Ïir.Aartsenrv.Donselaarrde ïIartog en Pellen.Ile heerv.d.plas vindt djtzeer belangrijk, daar een groter aaÀtal commi'ssarissen ai.:tomatisch meereontacien hebben met diverse Ínstanties"
Bestuursverki ezíngzl\[evr.trïals ste]t ztch niet herkiesbaar; deI{r.Kr.ol wel.Àangezien voor mevr.li,Te"'/ius-v.vlj-et en de IIï.Kro1 geen tegencandidatenziin ges bela, worden deze geko zerl en wordt aan jvievï.Lyievi,.is verzochtachter de bestuurstafel piaats te nemen, waarne eenkorte paluze volgt.Iïj-erna opent onze voorzitter i]*t gesprek over d e evt . aanàiuitln.g Ëi,:het K.N.G.Y. 0p oe vraarg van de lIi. àe }ia:rtog wat de finantjel conse-
_Uitgnties 4i;n,krijgt hij te ho:ren: voor het koh"ónd"e hatf jaar 1Z.Lct. perlid tot 16 iaar en "f 1.25 voor de otrrler:en; per JaaT duó ïesp."25à{r7Z.5O



De Hr.Aartsen: hoeveel leden beneden 16jaar hebben wij? + 500.
0B d"e vraag of aansluiting bÍj het 1(.N.G.V. ons meer ieden-zal opleveren

en ons de rrerplichting oplegt tm Zondags aan wed.strijden d"eel te nemen,
antwoo::d-t de 1{r.v.d.P}as, rlat d.oor de vaardigheidsdiplomar s meer
leden aenget::okken zuilen worden en dat viij vasthcuden aande T,ondag-
oclrtend"rLlst " IeK.N.G.V. ve:rplicht nlemand. om Z ondags aan wedstri1den
deel te nemen, b.v. "le PinksterrCag wedst:rijCeno doch ?9 ?inkster:d.ag zÍin
er dezelfde tvedsi;r'ijd6n,
De i{r.Jansen vinrLtrdat de Flazenkamp t}tuis hoort bij het N.0.G.Y. en
niet bij het K.N.0"V. i{eti:,T.C.G.V. betr:ekt d"e maasa bi.t de sportryiaa,rpp
d"eFïr.v.d.?1as uitwljdt ove:i:' het vaardigheidsd-i pl oma"rd'at practisch door
ieder:een gehaald kan worden en de pïrestatj-es van de vereniging jn ziin
geheel ten goede kcr^nt
ne ï{r.Àartsen vind"t de nroorden van d"e ffiTlr.Jansen niet juist, aangezÍen
ï,/ij een aigemene vereniging ztjn. Dit wordt ncg eens duj-deli.lk ond.erstreept
door de Hr.v.Sprang, d"ie de lvoo:rden ',ran Ds.Creutzberg aanhaalt: wij rnoeten
ons niet Ín een hokje stoppen. Iedereen is welkcm; d"e voordeur staat
open en voelt men zicil bij ons niet thuis , dart kan men er door de achter"-
deur Yreeït uit.
3e 1ïr.v.if,Ie-qtreenen wenst ,dat het hoofdbestuur ztch in ieder geval houd.t
aan de vrije Zondagmorgen.
De Hr.Pel-len informeert of aanslurting K.N.G,V. nog consequenti-es met
ztcn brengt vooï' de treíd.ersrwaarop d"e [{r.v.d"Plas bevestigend antwoordt,
evt. leiderscursussen op Zaterd,agmiddag. Na deze discussie gaat, de ver-
gadering accocrd- met de aansluiting bij het K.N.G.V.
ÏIÍerna volgt cle huld"iging der 10-r20- en?5-jarige leden en leden van
verdÍenste , terrnrijl ï1evr. Càsteleyn-v. d.. Sloot een extra pluLi m vand e voor*
zttier krijgtrdaar zij juist vandaag 3A)aar lid" is en za trout,i bj,'t d-e

kleutergróópcn helpt
Rondvraàg: Badminton op lf,Ioensdagavond. I€ Ilr.v.d.Bei:g deelt merierdat

d.eze onderafd. onder:gabracht zal worden in de Sporthal en
eey1 verzoek hie::oint:rent loop-b reed.s bij de Hr.Verhallen.
Mevr.PluÍml is de sportkeuring noodzaheli;h? ne Hr.v. d.Plas antuicord, à
dat het onverantr,ryoord is zond,er keuring aan sport te dcen; wij kunnen
niet gekeurden $rsi gei:en, r,vaarbij d.e Hr"A.artsen ztcTt vol-l<omen aa"nsl_uit.
Iiet bevrijs van de sportke"irring zaï dan ook verplicitt.gesteld wo:rden
voo, leden boven 16,jaar, Het voorstel van de llr.Pluimrom lijsten door
de leiders te laten klaar maken' ond.e-rvi-ndt tegebstand tzadat het hoofd-
bestuur dit verd.er zelf nal uitwe,rhen"
Volleyball is hj-er.,roor een goede zaaL beschihhaar? lraten wi"i eeïst rn;etren

hoeveèI leden er ï/oor deza onCerafd. zijn, dan kunnen vrii verd.er werken.
Op een vraag over de ee.qstvolgend.e v-e:Aad.eri::q def terreitfondscommiQsle
antwo ord de -v ó 
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zorgd. hebben.
Hierna volgt nog de huldi-gÍng varl
Ie 11ï. Brunet geeft een tip voor

O*§ te-/eya.
een'1O-jarig 1id n.I.Bep,#.
de terreinfondscommÍssie n.1. de

{
niets meel: van ztch laat horen, doeh wij zuLllen hem vragon hoe 1et
staat net de ]rrantenactie. fnmid"C.els deelt l,levr.pluim mede,dat zijgeen secretaresse meeï van deze commissie is.
IIandbal: Jov.Iiaalen ve::zoekt om de trainingsavond voor de dames-
ha:idbal in September op ï{oensclag te ste11en. Dit zaL bekeken worden.
Ie llr.Aartsen stelt voor een materiaalcommissie in het leven te
roepen. Ie Hï.v.d.Berg negt dat het materiaal van de schol-en j-s en
dit moet déns ín de twee jaar d.oor een cons,-ilent gecontrol-eerd uioï6en.
}e zaal o.a. in de Hazenkaiapseweg is door de consulent afgekeurd en
zaL grondig ve:rbeterd lvorden.
ne I{r.Jansen vind.t een mate::iaalcomrnj-ssie toch noodzakelÍ,ikrr,r/aarna zichhiervoor aanmelden de Ilr.Aartsenrv.d.-iJergrstolk en Thornas.
}e }Ir.Aartsen komt raet een vraag fiàa:Í voren over de fj-nantiele veï-
antl/oord.ingen Cer ond"erafdelingen.Iïet hoofd.bestuur moet z€er zeker
d"e finant.zi.jd"e d"er onderafd,. precies weten.
Ie Hr. Brunet de Rochebrune is het hÍer wel mee eens, doch hij Ís
van de beginne,af al- iegen de onderafd. in de ve"reniging geweest enkan voor de afd. honkbal nooit geen juist finant. vórsÍa[ geven,
aarLgezLen thans nog dj-verse betalingen gedaan moeten wordàn-of het
hoofdbestuu:r' moet ook weer de finant. zijd.e voor deze afd. behartigen,
IeHr.v.d.?las voelt niet veel voor deze suggestie, waaïop de FJr.
Àartsen_vraagt3 hoe krijgen wij_dan een eenheid in de vereÀiging tusseniret hoofdbesiuur en de ond-crafdetingen? Ie band, tussen hooÍOlósti;,-r.l:
en d"e diverse onderafd. is d.e laatste tijd zeer verbeterd door de
2-maandelijkse vergad"eringen met de bestu:ren der onderafd.
Ie Iï:r.Àartsen noemt de gym-demonstratie op Koninginnedag bedroevend.
lJe.Hr"v.d.PIas vind.t, dat d.e organÍsatie in zlJn geheel niet k,i-opte
en acht een teei:n,commÍssie voor orrze vereniging noad"zake Liikr tiótgeen
ketg de Ílr.Jansen onderstreept en nu d.e aanslurting bi.l het Ii.U.g.V.
een f eír is, ook een eerste ve::eiste is .
Verder ztt d"e uitnodiging aan 0ranje-Btauw tot medewerking aan d.e
0ranje-avond niet lekker, aldus de Hr,Aartsen, terwjil de Hazenkanrp
dit deel der avond. altijd gevuld heeft
Ie Hr.Krol: d.it ireeft ons bÍjzonde:r geergerd rdoch hlertegen is weinig
te doen. lJe Iïr.v.ïíestreenen weet hierover meer te vertellen. i{ij }reeft
ït.1. de vergadering van de Chr.0ranjevereniging meegemaakt, waarÍn
door iemand van 0.8. gevr:aagd. werd of zij d"eze avonci mochëen vrl1Ien.
DÍt werd afgewÍmpeld, docle later bleek, dat zlj dit gedeelte toch veï*



Sif SÍ eictierhetgeen inhoudtrdat d"e i:e1 vereniging met aanhang
doppen van de Si-Siflessen moet gaen sparen. lePersil-actÍe t.b.v.
de onderafd. honkbalgeeft goede resultaterr.
gver het terrein voor de honkhal Èt Ís hij mind.er tevredenrdaar zU
bevel van de Hr. Roos ontvangen hebben om in de hoek bij de struiken
en vlak aan de straat te gaan spelen, hetgeen ballen kost en gevaa.r
oplevert voor het verkeer op de straat. .

pe Hr.v.d.Plas advÍseertr offi hierÍn verandering te kriJgenr eerst ztch
in verbinding te stellen met de plantsoenendienst en daarna met
wethouder Peters. De Hr.Y.d.Berg neemt dit op zteh.
Nadat de voorzitter nog eens de contactavond" op 29-5-1959 Ín het
Mi].fehuis onder de aandacht van'de led.en en donateurs gebracht heeft
en een pleidooi voor de Si-Si doppenactÍe, hetgeen ook in de llazen-
kamper vermeld zal worden, wenst hij all-en wel thuis en" sluít iriermee
de vergade:iing.
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