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jrotulen der Ledenvergadefing gel:ouden op 15{]rgal,, in itet clubhuis

iffi:;ÏËt3ïrt-'leden vall :{et Hoordbestuur ** J'l !e*f*1"?4 k:
,imgi$*rofx sr is bericlrt van verhÍndering ontvangen Yi"rrr d"e neren
Jasperé, Grotenhuis, -i{uismallr 

rphomas.

!e voorzitter 
-àpent'a* ver§*àering en -geef t het lvoord aarr de sekre-

ta.ris voor net iezen aer nótulen íarr dó vorigere ledenvergadering.
Déze worden onveranderd go edgekeurd'
í;;;r;;iË"--oóàt *àig* ,néaeaëlinsen . Ïe Kerstaïrond.-zal worden geleld
aóó"ï=. luyendijck en hij verr,vàc.irt veel belangstelling'
-iet ingarrg ,*rr-f" jur.. zal íret innen der contributies.op de lessen
sàÀ"ÀiEo*í aoïr-rïi sinouaersTsters. rít vergamakkelijl<t de controle,
vooral bii bedanken enz.
Ër ;is veel té**eià:-g ttulp voor llei sciroonhoud'en varr het clubhuis'
VervolËens stàri ae ïoorzitter voor een wài?ielns aarr. te trrengen in
punt I van trei-iíuishoud.elijk reglement, tui*swtre en dit te doen luiden;

lle contributie Aer Íeden is een zogenr,amde basíscontrlbutie,
oie elk j:aar op voorstel van het L{óofdbestuur door de }eclen-
vergaderÍng in- rleceruber wordt vas-bgesteld'
i.lÀz"e*eontrlbuties moeten ssn het bégin van ieder j"qr word"en
b;tà*fà. ffoflrdt een lid eylZ,t (Ae re§È karr ongewij?igA blijven)

te penhingme;;;;" bóspr8ekt riin legrq!i*g voor "iret ;pgr a962,
uierover ontepi"i zict een levóndige disc[ssie, we,a::bij voora].de rlr'
;;&;;;; i3i[à;;i, 

*p"otesteert 
tegèn de voors'estetde vermÍnderíng varr

het aantaf rósuràà.-Ohk wordt er §eprotesteeid tegen de voorgestelde
c ontribut j- e- verno góng.
i\a een vrij ";h;;;; 

Hiscussie, waarin de r{oofdleider o'àr opmerkt, dat
t ï;-*àig""ï ià"-óà"rpensatie vaÍ1 zijn ve:'loren uren lessen over te nemen v
vait de irr. forstar:jbrr4aarr artdórzi-ilis opl*erict, d?t. net irem iri de eerste pl
plaats gaat om r1e óeni;en en dan pàs o::ide ve,enigin*tgn waarbij-mevrn
íí"i*-o[Àórkt dat zij -geen contributie verhoging wen#t om het cl-ubltuj's
te kunnen :leàrulïp*"-ór"d"e lcosten ven een uitvoering te delckenrlvordt
o-r""S*srnn tot s*teiir::r1ng over de .roorgesteld'e contrii:utÍe-verhoging'
riu, àË ïórri"ó-oàr rí:trggëbracirte stemmén, irlijke* 1r_leden te ltebben
tösànsesternd"u" i: té.-nealen voorgestemd, terwiil I ster-r branco was.
jj-er,nee is d"us de coritribuiie-ver[oging i'Laligenor1en voor I iaar, volgens
g ervi j zigd ar t . 5 ;{.8 .
Íierna wordt gepÍ&uzeerd.
!e rondvraad'E;ffigt aen de orde ëen vra.€ over de-:"r;stgeslelde boete
,e-i i,>A :*s aflelingen niet op-een-geeo*tbineerde verS:atlering ver-
*"r.ii""à. Voor.rí1i""-rEt r.rituei:.r* dat _déze ;:raatregel nod'ig wasr omdat

de afdelingen zelf erop nebben a*ngedrol'i8eÍ], tl'at zulice vergaderingen
zo regelmat:-À ,,rogelijit-i,vorden gehoil.c1en, àaa.ï ï11À vfe. dat proberen te doent

komt men eeníouC.ig inàar riiet. Íet is jarurerr- ra;''-ar 1i§t is nodÍg'
0p een vraag of dë,,voensdag nlet uitsiuitend gebru-ikt }<an rvorden voor
vergader:-ngen-É.eJ afdeling:en in.i:et clubhuis, alrtwoordt de voorzitter,
dat dit niet irài-dóel is ïan ltet clubhuis.-,íià1 zou hij vtillen vooestellen
iriervoor gratis de donderdagavon-d- te wj-}len besteden. penn.mr. ^ireeft
geen bezwaar;-;"; ràrro*t<t-Àet i<}em of men er d.ap op w1l ]gezíen, dat
bj-j het verlaten v*n iret clubnuis de 6asverfiraÏ:ring eà net licht uit zíin.
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