
--i,edenver'g,-r,.Cering op 2i inei 196Ë in het
:È

clubhuis.
ÈÀ8.r1w. e.Ile bestuur sled en,
77 stemberechtigde leden,
6 niet stemgerechtigde leden.

Yaarz. open&6 ver'g. erl heet allen we)-kom in het'oyz. Leny y. iioof, die in
het j''j'ed. handbalteam een rryedstr'ijd tegen 0etenrijk heeft gespeeld !

Secr. leest de notulen vorige vergadering, deze y,iorden goedgekeurd.
ing. stukkenl Overlijdenskaa,r t van d s. Boskamp.

bericht van ver"hàÉdering van I 0.Kerstenr G.den }ekker,
I{r".en 1'',ïevr. }eters e }fï. Pel1en.

ïierna leest de secr'etar'is zijn jaarverslag,
v.d.PIas dankt de 1ïr. Krol iroor' zijn uitvoerj-g verslag, dat helaas zJ-jn

laatste zal zíjn.
Simon Kersten heeft zich \,?eeÍ bereid veri<laard in de clubhuiscoffiÍIir
t e komen.
ri,r-e kunnen ook altijd nog nei eeïl paa.x tijsthouders(sters) §ebruiken,
het loopi nog niet altijd soepel

Hierna lÍgt de penningmeester Ce begroting toe.
Jaspersr vindt de 5 00 gulden incasso kosten te hoog.
Bogaardsr §it vr,as indertijd afgesilroken, rnaar h-et is nu afgelopen, kij krijgt

nu per kyrit. betaald. &xxsN]rwsr*xlqxrí-emxxhrtxetxfuhrimrxid'qxexsxkee§

*gx*: t*xgrr*:uË
<a,speÍs: §e onkosten van het clubhuÍs zijn erg hoog, er v,rordt geen r'ekenÍng

gehouden met de bijdrage van de leden de zgn. clubhuis-gulden!
Sogaar'dsl Heb dit niet i«-rnnen splitsen, heb dit verrekend met de contributie.

f .v.Raay: trïordt er geen vast bedrag afgesctrreven van de tr'ampoline?
3ogaards s De contributie word t als af sclrr'i jving beschou'wd.-.d.Flas: Xr vuordt nog yeel te weinig gebruik gemaairt van het clubhuis.
íasper's; ï{et geeÍ't zar rt vertroirken beeld van de onkosten omda't de c}ubhuis-

gulden niet apari gerekend wordt.
v.d.§looti Zijn wlj verzekerd bij het i(.1i.G.*/.
3oga,a,rdsr ZaL dit direct nazien, komt een raededeling va,i: in het clubblad.
Groienhuis: Kom nog erren terLrg op & clubhuisgu)-cienu nu Ís het eerl ver"lekend

bee1d, misschien kunnen we rolgend jaar deze gulden van de
c lubhu-i sko st en af -r,rekiien.

àartsen stelt enige vragen orreÍ nog te betaien posten, deze zijn nagenoeg allen
betaald.

Kascomm. verleent decharge aan de penningmeester.
-ieuvue kascom. wordt benoend besraande uit de heren R.v.Ra&y, ïr. Peters en *xltm

'r À.I{oose (r'eser've )

:iierne volgt de bestuursver"kÉèzing, affuedend zijn de ïteren KroI en vld.31&§.
-.d.Plas bed&rrkt KroI voor het vele rr.:erk dat hij geoaan heeft en ook voor
--e l:.umor Cie hij, in de vaak droge vergaderingen, kon brengen.
ï.re heten hem echter welkom in zÍjn nieuwe functie v&n administr'ateur.
F,ro1i lfoor"de functie van secretaris kunnen we niemand vinden, mijn wouw is

enventuee I ber e id gevono en het secï eta,r iaat van rni j over te nercen,
eckrter pas -nei ingang iran september i. v.M.xxr persoonli jke on:siandigheden.

De vooÍz|ttex da,nkt de ieden voor het verirouwen in hern gesteld en zal het dus
nog een aantal jaren yolhouden.

-{ierna volgt cie huldiging van de }eden, de voorzltter dankt de }eden voor'hun
langjarige tror:w ean de verenigign en Merrr. v. Geel r'eikt de speldjes uit.
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l'Ïroose (reserve ) r ) -t 'l

É Hierna volgt de bestuursverkèèzing, aftredend zijr: de fferen Krot en vld.pras.[ .*'d.P1as bedankt rrà1 voor het rr"Ïó *.rrn dat hij gedaan heeft en ook voor
l:: lïï:: die hij, in de-vaak droge-vàrgaoeringen, kon,orensen.

r ff.i:';i"l'i"';ffi:í,i"H;'=:i,Íï*i,3';ïffi"i"#5'x.;m,**írií:"fi1:i"irouw is
I ::I::t"*.l berei-d gevonden het secretariaat van mij over te nemen,I ecrrter'pas met ings.?g van september,i.yr![car persoónh.jke.À*standigheden.
I l:^":::'ii.ier dankt de Iedén voor Ëet vertrou'rfr/en in hem gesteld en za] het dusI nog een aantal j&.r,en yolhouden.
t

I n:'erna volgt de huldigi-ng van de leden, de voorzitter dankt de leden voor hunI ra'giarige trouw aet íe ïerenigis" À" Me]rr. v. g""i reikt de sperdjes uit.
II rAum.t
Jnonovraags
I Hier.roo" melden zich aar:
I ]devr' Jaspe!'s, Mew. P1uim, de Heren schorten;v.d.vegte sr, vr Eestrenen.
I

I 
Merr' Jasper§t Waarom j-s er niemand van het bestuur naar de begrafenis vanI _ ds. Eosman geweest?

I 
t'u'Plas: Ilelaas is niemand geweest, het huidige bestuur ïe&s niet zo goed
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I "- _ . ben nu heiaas verhinderÉ daar nog-iets yoor té doen.I 't!'Ïo-L doet nog egn mededeling,r,._Pe lijsthouder(sters) krijgen een lijst in
[ ,-,d3-+t ui r-iài]aË"-;Én; -#, ni"àr,A-;;""-t*gjf1:_l*qrgr",r"n bezocht, dus=.ÀB i
I
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i het niet neer nodig dat heb geld peïsoonl-i;:. *ïguoïagen woÉdt aan deadministrateur. ' *o 

:='" 

soonJlik a.fgedragen woÉdt aa

Hr"scholtent .ï/ii- _zi 
jn gestar't met een zgrl] r ziekentotor . 

{.
v'd'Plasl wij wi[ei giÀ*e .,BH, te voren op d e hoogte gestled worden va,,de ak.tivireit.en va_n de onaàràràJri"*Ëi]*,
ffevr' pluint §r y?=g! rog steeds geld opgehaald voor het crubhuisr w&&*r.v'd ' §ras' ,rï'ËËlroi,l.qíïiË":;ï 

.g,. perlen beheert dlt.'":n::" lii"l"*l;l l;-i;*.*"ïu"ïi;ï' 
''i;t-À;.;;;; 

maar Ís nu weeï bezigv'd'§lootl Heb diiers'e ii;*iur.,van de Hr. pel,en gekregen en werk dezenu steeds af.
Y'd'Yegtec Een het niet eens met de aktiviteiten van de IIr. §cholten,i3:-ff#;'1":ïoiil!;"iii í* *'"= een concurenrie voor-de

,"':"Ï1* ï:!:i-*rrys;-t;1"Íi,í*-;iàiï: aktiviteiten nlet van te .,'oren4r'\r'lrlestrenenl waarom is er za uitgàbreid carnavar gevierd in hetclubhuis r ïr€ moeten d it -"iu;;;Ë;-;ropagandcïoÍrc

ï#íif.i"lfi't;ï. ;:ï"i'l#";:fl:"ffi;ii";l:":J;: n., we1 or niet vieren ran
àlgemeen wordt bósrot"rr-", geen pr.opage,nda voor te m€,ken.
De voorz. wekt allen 0p mee te werken aan de be,z&r.Yolgend jaar bestaan ;; ;Ë- jaar, oàarïout getd EEï
De vooÍaitter' sruÍt hierna de vergadering en dankt dedie ae genomen hebber, ràuJ oru cturnui" r. komen"

yoor komen.

leden troor de moeítev
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