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Jaarr.,ergaderi-ng gehou-den in het clubhu-is, Fagel-straat 1, op ,.26 rnel A96J-r '

Àanwezi! z3-jn J6-ut**gerechtigde leden en I niet-stemg_ereehtigde leden.
yoorzítter öpeít de ver:gacteriilg en.doet enke1e mededelingen. Allereeï'st heet
hij C BegaaràÀ weltc'm =Íà penrmr". HÍj wenst hem sterkte en een wijs beJ-eld.
!e handbaf-dar:res zLJn *eór* eens karapÍoenr rwaarop wij 41q" heel trots ziirt.
fi; í* fràrdenling dór doden t.g.v de bevr:i jding van Niimegelt vras onze
ïvuËoàrafaerinE a"anviezlg bij de Étirre tochtr_ al-s vertegen4roordigers der vere-
ni-ging. Voor i.lijmegen vras Ëet wel beschalrenil, dat zLi tevens de enige verenig:
in§ waren die aanwezig was.
Rr is een afdeiing.roÍschs,atsen opgerieht, di_e gaat oefenen Ín d.e i,reeha]len.
lè frr. laspers uuoïdt bedalrkt uoor-óe zeer gesl?aqcie feestavond en d-e dames
pluim oír y. Essen voor dó verlo"bing,}nze vérenigÍng h-eeft ee? zeer goede 1tr*
druk gemaakt Éi: rle demostraties op Kr:ningi&neda^g otrl Pleitr zi4 en. eveveens
in levensayond. - 1 i:r _ -_,,- -1 .

otto y.::oxtel woyd.t beda:ikt voor zijn vele werk gedaail v,:or de afd. ïr:anpoli:
!ie .
iiió*n. geeft d.e vocr"=itter het woord aaír de s*l<r'eta.ris voor het lezen der
notulen der vorigl! vergadering, wel]re onverevrderd rrrorden goedgekeurd.
Ingekonen zi-Jn eíkel-e rnededelingen v-an YerhÍndering"
Ie sekretarié leest dan het Jaarverslag' over 196o.
ran k'ijgt àó p***r. -het 

*oord o* zíiir_finencieel verslag te geven_over l-960
,_làar hij-nog siechts zeer kcirt geleden de',rerlczaarnheden van de hr. Pluim

heeft orr*rg§*à*u*, wenst hij n:-ét_ v-eraJrtlvoordel-ijk te vrorden gesteld voor
het grot* í"dàiig'sàdCo. dat"cleze ?:alarrs te zien geeftr _van í 3500'-

_ uit te vorgö"d*-HiÀàussie tussen de finaneieele deskundigen envrde penruIr.r.
r.rordt ,rel_ duiàerijx, dat het voaral zit in het voor önse verenigÍng te kost-
bare rnaarrdblad.
Tevens deelt de pennmr, med.el dat de afdelingen een bijdrage zullen moeten

taarL leverÀn voo-r bestrijding vat. de kosten van zrlevt en terreÍn.
i\Ta enpere discussi* *oràï.roörsà**,eld, rlat er egl aparte vergaderóng zal word
en bel-"g0, 

-ilffi;-ànxere finanöieel terzalr'e kundígen met het bestuur zullen
praten over Ëàn-àprosslng. T_evens zal* dan de penrrmr. rorgen voor een balans
óver het eerste deel van 196I.
tieraarr s"àit de ver.gladering haa.r goedkeuring an- e*dus wordt besloten.
iir. Àart.""-riun nÍet-"nalaten even óe:T wooro van hulde te rÍchten tot de

iruidlge p";n*;;.e.iu r:fí;È ]reeft_gegevenr. ztch itrn- de zeer korte periode
waarin rri; 

-grós zr.i taïk vervulïr op uiterst bekwame wijze in de materie
te hebben ingewerkt.

- yoorzttter iEÀi àe ied.en toe, dat ërr zodra-we.d-e zaak rond hebhen met de

^ t;;;ake-rcuníiE'enr natuurlijk een 1edànvergadering zal komen om d"e leden op
"^de iroogte te EteÍfen vall dé toestand en event. besluiten.
* !e Kaseoruni;*1; geeft àierna haar verslag van de eontrole op de boeken over

Lg6O. .À1les is in orde bevonden.
Als kasCorqmissie voor 195L wor,len benoernd mej. I'Í'Onk, de hr. v'd" schaaf en

de hr. Peters.
i,lu komt a"-iurioai*f* stemming vall, aftredend-e bestuursl-eden aa-n rle orde'
Aftredend iè de hr. rririÈÉui*liru"t iesbaar en de hr. v.d. 3erg, herki-e§baar.
lloor iret l{oofdbestuur ís candídaat gesteld om het lïoofdbestuu-r te eomp}eteren
i"levr. A. l,levius-v' d. Y].iet.
lloor de roàen is iÀg:aiend al.s ca:r.dirlaat rle hr. J. §tolk, zodat tussen deze

4 candidaten gekozen za] moe'ben worden'
Na íiet teliàn"aer-i-ngeÈomen stembri efjesr-bl-ijken geltozen i:Ievr" ii[evius-
...d. Yliet, dehr. SrirJ<huis en de ?:"r. Stol-k'
voorzitter neemt afsciieid vall r1e irr. v.d. Serg en dallkt hem vorir de vel-e

diensten die hij de Í{aaerrlca}aj: }:.eeft }:ewezen en \roor rle prettÍge Fanelrwer'}ilirg
e* ir.eet **rr,nu.r*l ltev,ir-is o.d. yiiet en de !i"r:. §tolk yar: harte we--l-kom.
'Ve'y.\rn] 

=rrs lVoÏlden de l-ed,en die al.'i, '' :iiigj- - . -'. . ': ,tj {ï'l l'r;" :zi jn ;ebiel'rell
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i. bi:"d 2 notulen Jaarve::gadering 26 mei L96L
t,

gehuldigd eri onclersqheirlen,
Iirrr komt de rond*rï'aag.
Ire liarto$ wil mevr. 11. Ceel l:ede-nlren vCIor kret *rel-e w,erk dat zLj iieeft ge:::C
om voor àe feestavond a].le balletcc'stunrirs te naaien.
I{r. i{oekstra stelt voor A. Seynder te maken tot J.id van Yerdlenster voor z1:!\
vele w#rk voor diverse toneelàvonden. ])it wordt aalagehouden.
ilr. Aartsen vraagt hoe lr.et staat rnet het in ie stellen instituut van l-i;st-
houderg.
Iit stuit echter voorshands op zoveel bezwaren, dat ?rieraarr nog geen uit-
voring is gegeven.
i,revr.-Jaepérs nieAt aa,yl om als het sover konit, persoonliik r-ond te gaan met
kwitantie! van die mensen die nÍet betalenrHits meb niet denkt "L,aat maar
waaien, mevrr Jaspers Saat er vrel- mee rortd.tr
pónnmr. zegt, Oat- ae iÀcassokosten zulJ.en mcieten ïvorden verhoogd" Y.nensel
rekent per-Iíd, ook giro-leden en het minimum is 1000 ledea"
I{r. vr rtestreeàen, die spreekt uit ervaring, zegt, dat de liist-houderij
vooral op de lessèn der jongeren veeJ. narigheden meehrengt. Ilet is inder-
tijd niet voor niets afgeschaft'
Hr. v. lyestreenen vraagt vraarom er geen grrot bord met l{azenkamp er op op
iret c.l ubhui s st aat .
Xit mag niet zegt de irr Jaspers.
Í{oofdléider klaagt, d.at er zo weinig $/ordt gedaan aan het schoonhou-den van
de za* aan de HazenkamPseweg. t

Yoorzitter zegt 6de, dat we dià voor de zoveelste maal zul]en opnemen met
het sehoolbestuur.
!. !ïitkarap informeert naar de StatutenwiizigÍngen.
tlieraafl wórdt gewerkt, mairr dit kost tiid en veel geld.
l;ievr. Casteleyà stelt voor het kwartje dat we nit extra betalen voor het
elgbhuis en dàt was aarrgenomen :roor l iaar, te laten blÍjven voor het clubblat
nit z* in de vergarlering met het lel-eine cornmitee vvorden besproken.
,,{r. v.d. §eh"aaf deelt medel dat hij yreer wi} proberen om vreer vrat leven te
brengen in d.e clubhr-iis,rakti'riteiten, met insti.liven Qt\zo Lief st op vriidag.
lit wrirdt In dank aaxrvaaJÍd.
i{oofdleider vraa€t de l-eden die gezelschapsspelen over }:"ebben die te r,ryil}en
besehikbaar stelÍen voor cie jeugd in het clu-bhuÍs op zaterdamiddagen.
i{i-erna s}uit de voorzitter de rre::Saclering.
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