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Àlgemene ledenve-rgade.r:ing d.d.20-5-r 60 rn het centr.Gebour,v

-Lanwez:g ziin 44 stemgerechti gde en 2 n.et sterigerecirtiqde 1e,jen.
ïrIa een ha:rterijk welkomswoo:r-'d. vaïl onze voorzittór, de hí, v, drËla;,biedt deze z4n excllLls aan voor zirin uilatingen op de vorige ieden-
vergade:ringt.&"Y. de hr.Smit.
Vervolgens d"eelt hij mede , dat lvl-ovï.l,,1evius , tot iraar: grote spijt, bed.anktheeft als bestuursli.l; _naar een and"e:r bestuu::slid zaÍ worden'uitgekelren.
}e notulen der vorige ledenvergadering lyc:rd.en hierna voorgelezen en
goedgeheurd..
Éiuràa brengt ce hï.v.d".Plas hulcie aarr rle ,Jrl"commj-ssie en hr-rn r,:"edewerkers
waarïia een denclerend. aplaus volgt.
ne irr.Krol geeft vervoïgens d,e berichten van verhindering door vaj1
d,e dames v.Essenxa en v.d.llorst en de "fiÍ. BoeserrCastele;rnrde Ilartog,
0nru,.st r\ronk, v. vïilligen en Y/"j tka,mp.
fngekonren stukken: een. sciirijven va:r Me j .M.v.Roxiel rr1raarin zij beda.nkthet bord- ,Cat zi: ,ter geieger:heid var: haar 20-jarig 1Ídmaatsc:.ap, hed"en-
avond, zou ontvangen.
Delrr.Krol leest ve:rvolgens het u-itvoerig jaarver:slae 1g5g voor, y,raar-
voor hij d-oor de voorzitter hartelijk bedaaki yro::dt.
Hierna krijgt de i:r.Tl1i-rim het woord r:ret zijn halans over 1959,
l.iaa:r aanleiding van deze ba.lans vraag-r Ce h:'. Boogaards rraar de post.f{1.=
terr'einkalken en d,e i::anipolitreaflossing, y/aaïop d"e penningmeester
antwoordt, dàt d1t kal]ien dit jaar betaafd. is voor d.e afd. voethal ,terr'rijl de contributie der afd-. trspp6line besteed- word.t aan d.e aflossing
ve.n dit toesiel-.
Ie hr.v.d.Plas rnerlct oFr c1a-b v,rij meer anino voor dit toestet verwacht
had d-er:.
De hr.4ar-bsen vrndt ,dai d-e trampoline
de balans n.1./2700.= voor een toestel
gemaakt zaL woyden voor nog ge eïi .7" 1000
bezÍtting is, heeft dit toestel vooïr mij
Àorr + 1 -vaL! J t.-9

Yolgens d-e hr.Plu-irr is dit v'rel degelijk een bezlt en kr:-nnen wij het
ver:liopen r=\'ianneer wqi clit willen. Ie hr.v.d-.Flas vult hierbij aan, rlat
wii dit toestel bii de Fa.Janssen en Fritze in kunnen ruilen tegen
a:idere toestelien iot een v/aa.:rde van 1: 22OO .=.
0p een vraag van de hr.Aartsen of de vooïschotten aan de onderafd.
ter-ugkornen krijgt hi.j een bevesttgend anttlioorcl
Vervolgens zou d.e hr.Àartsen gïaag een specificatÍe der onkosten zlen,
yraartoe hU d"oor de h:r.PluÍm. uitgenodigd r,vord.-b, ciit bil hem thurs te
koraen dcen.
Qq^ll"^rY.Srll+!--Zgg,bu.-Ég! d,e hui-rr van het honkbalveid" niei gedekt viordto'oor 0e oasascontra Ou--uae r doch de ]lr. Rru:ret rekent hem vooi dat di-t

te hoog gewaard.eerd staat op
, dat in de toekomst in ons land
.Ec Aangezien het thans nog geen
op d-e halans geen h.ogere y,,aarde
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'0Je1 lret gevar isi nI. 35 leoen à ,16.= = Í z1o.=s terwiii d-e huur van
een honkbalveld .r 80.- beclraagt.
Ie hr.Aartsen: d,e post reserve aankoop sportmateri-aa1 à f6g6"t6 zle ik
ga&ï:ne afgevoerd, d.och de hr.Pli;"im laat deze reserve lÍeve:r even staan.Ie hr.Pe]len vra&gt naar de posi spaarbankhoekje t,b.v, l:,et terbinfonds.
Teze moet nog op liet boekje te::reinfond.s gestort urorden.r aldurs de hr.pluím.l,Iervolgens brengt d.e hr.Srutnet de Rochebrune verslag ult van de kas-
conmis-qíe en ve::klaar:d. alles aÍt orde bevoncien te llel:ben, u/aarna de niei;we
kascommissie benoenci word,t ït"1.ne j.Pronk en de hr.;3oogaards en Onrr:.st.
Ilierna volgt d.e huld.iging der 10, ZCt en Z5*jarige leden,.terr:r;ijl ons aller
ioes in de bloemen gezet wordt cioo:: d.e voorzÍtter, vooï het vele werk
clat zli ook dÍt afgelopen jaar- vreer voor cie Ïlzenkarnp gedaan heeft. -

Na de paaze brengt d"e voorzÍiter een mededeiing van de hr.Thomas over
4Íe de-voetbalpool via één of mee:rd.ere sigarenr,vinkel,i-ers wÍ1t laten
lopen oïïr CIp deze manier d"e g:rote ve:renigingskas meer te kunnen soekken,
waarvoor d.e penningneester hem hartelijk danlii. I€ d.onatie der ond.erafd.
voetbal bed"raagt / Q.=, \'vaaïmee ríleï1 clan ge,rechtigd. is mee te poolerr.
Àls voorzitier van d.e clr-rbhuiscommissie k,r':gt i.ie-nra de hr.Jaàpers ;et
woord. Hij zegi, d,at het bijna een hopeioze taak is om +.f 25AOO".= bii etkaar
-te krijgen, die ngdig ?1)? cm een eigen clubhuis te bouvJen, waarbij nog
komt, rlai "iret echte cluhl-even niet gebaat is met een cluiruis aan de 

-rand
van de stad. Binnenkort zal u word.en aangebod-en een unÍek g5eboi;ivt en
e en terrein, cent:raal gelegenl huurpri;s "f 1?5a.=. Dit kan over enkele
maanden :'eeds in gebr; j k 1cnoflrn I'ior ci.en en niet ove:r 5 jaar:. I{et is n.1.
ireb B.B"gebouw. ne huur kan opilebracirt.word.en d.oor Ëen ext,ra biid"rage
varr 25ct. per lio iler kwa::taal1 kantine-exploitatie en qeen kosten neer
voor vergaderruirnte er\z. ilij si;eit vooï. om over dit onderr,,,ie:rp te stemr.en.
De hï.r/.d.P1as gaat over dit gebou.w verCer en deelt méden cla.i l:et or:d.er-
.rer:huurd kan word"en en dat wil voor d.e kelders, welke ivij nret mogen
gebruiken, door d.e gemeente een ncg te bei:a1en huur betaald zal wo.rden"
Ve:rvolgens u,iordt het voorstel van rle hr.Jaspers met ddn stem tegen*
door de l-eden aenvaarCr. lvaarop liij aanspcort ver:Cer te gaan met inzàrnetiíg
val-r gelden vooï d,e inrj_chtÍng va:l dit gebcu.w.

daar_ wij eerst d.e defíniti eve huurvoowa.arcleà moeten rvàten, te::v,rij1 delrl:.P1uim :naaT -volren-brengt, da,t Ceze aanvaa::ding te:76ns ,f -.25 óontrlbutie-ve:rhoging inpticeerÉ.
Volgens de hr.Velve:: is dit Ïaatste lríaaï.scltijn1i.;k niet nod1g, daar dit
6ebouw vof d.oend,e mog;elijkheclen bezitvoor een re ndabele e-,:pióitatte, docl-rde hT. Pluim wilt clit aan cl.e hancl ",ran de begroti-ng "hekijkàn 
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Ie liï, v.d..Plas brengt ve::voigens dank aay\ de clubhuisóonmissj_e voor a1
di t wer:k
De hr.v.1[estreenen zegt, clat yroeger reed,s mee:rdere malen geprobeerd is
om dÍt gebournr met terrein tek::ijgen en zich thans hierin er§ ?erblijd;
met het standprxrt van rle penn.inguieester: kan hi,i zlaË. goed verenagen.



Rondvraag:Ce hr. Aartsen vraa-gt de ver,zekeríng. [/ij hebben" e€n yf .À._ver:zek'ering gesioten, aI-d"tis d e hLr.Pluim en de hr'.Érilnet zei, clezó--
ver:zeheri-rrg 'ver:vo1 gens duricleljjk ui teen 

"0"vef'de subsrille 1959 k::ijgt de h::"Aartsen van de perningmeester tehoren, dab d,eze lved"erom aangevraagt is en op zijn vraag àaar cle ::esu1-
taien d.er clubhuiscomriiss-i e. ? krijgt hij van de irr.Peilón ten aniwoord,
ilat d-eze tot op lied"en finantieel zijn tegengevallen"
ne hr. Àartsen vraagt tenslotte i:oe oe rrergad.ering over het bedanken
voor het bord" d"enkt, dai rrej.L{.v.Boxtel r-eï gelegènheirl van haar
20-j a:rig lidmaatschap aangebod"en wcrd.t.ï)e hr.v.ir/estreeneri merkt
hie:rover opr ciat zij we::kend iio is en dus híerop recjrt i:eeft,
I)e hr. Brr-rne-b <i.e Rocheb.rune wilt formul-ier:en uitdelen voor een bijdrage
cluhhu-i§ en ingevulcl reto'rr, y,iaaraaïi door de aaniii/eztge leden spontaaà
ge,roor wordt $e3even.
De hr.Jaspers }:eeft de led-en Ín viÍjlien ingedeelo en vraagt of de onder-
afd. hand- en s_oftbal CIngeveer'ï0 rieisjes kan leveren oni deze wiiken
YerbeiLgeke{heeft de hï'. Ver'''61' dÍverse \iragen: te bev,rerken.
1g bes'Laat d.e mogelijkheio: voor niet-l eclen irampolíne sprineen te

beoefenenl hie:: r,vor'dt gedacht aan schol-jereà en strràentön. ïlieraanis door miclCel van foii"er uitreikrirg op de clenonstratjes aand-acht
besteed, d-och d.e resulte.ten hiervan zljn niet bevredigend te noemeï1,,
aldus cle hr"v.d.Pla§.
onde:r wi ens behee-r siaan de gyrntoestel-ien en kan hierop niet meeïcontrole uitgeoef end word.en. öe hr.v 

" d-.Pl-as antwocydt i,em, dat Cetoestellen het eigendon zijn van ce schocl en deze édns per jaar
nagekelcen d"ienente vrorCeR, doch dat eléïen control-e zekey mogeli;k is.
een scepeler li'-ruoiitg i.v.m. d.e kledii:gvooïschriften. De voorzitter
zegt tce clit met de hr.Iloekstra te zull_en bespreken,
Y'/aarom d-raagt d-e hr,lioeks-Lra geel1 llazenkania-drielioek. T/olgens de
hr.Krol l":an hij als lej der geen lic1 ztjy:".
i:oe staat het met de bank-en? Ieze zi.in thans binnen en worclen
net jes opgeknapt, aldus de hr.v.d.Pla_s.

l'{evr.lL. Castele$r-v. d. Sloot rnerk t op , dat c1e naleving van de 1iled,ing*
vo.rschriften vaak be:rust op onwil-r sFeciaal :-n de '(laterstraat.
ne Y,.T. v.d.Vegte klaagt over het feit, dat reeds 2 maanden een lamp
in d"e ilazenkampse\n/eg kapot is en vraagt of de ro$anmeubel_en in het
rtl eu-'íve clubhuis konen. Yfat c1e lamp bet:reft antnvoCIrd, d.e voorzitter ,dat cie zaal ger,iodernlseercl za1 word.en, doch intussen we1 aandacht
besi,eed za-l worclelt aan cleze klvestie . Over d"e rotan mer-lbelen zegx.t
de pennÍngmeester:, dat zoals reeCs bekeyidis ,is met d.e verkoop van
d"eze stcelen anze schurld vereffend".
Aansluiiend, hierop merlct d.e voo:rzitter op , clat in het nieuwe club-
hui meer aandacht aan d"e geestelijke ontvuihkeling besteed kan rnrorden
en rlat er heii"s l,,le1 rve er stoelen zull_en kornen.
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Me j .J.Y.Haalen merkt oFr dat oylze n&,am rrlfazenkamp,verLasterd isop het bord bÍj- het ter:'e1n a.an d.e Driehuizer\veg. De voorzitteyzegt toe dÍt te zullen bekijken en te trachten àit-Ín orde te maken.}e hr.Pellen tenslotte deett rned.e, ^dat de Hannibalactie/ 55.*-------'opgeleverd heef t en yan een onderaf d - nog ,f 25 .* ontvangen ist.b.Y. het elubhuÍs. -

Niets meer &,an_de. orde z§nd.e sluit de vooz-itter de rrergad,ering enwenst allen wel thuis.
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