
lÉotulën']aiirve!Éiffi.eting gehoud.en op L7 uei Lg61 in het clubhuis, Fage1str.1.

Aanwezig: 5O stengerechtlgde àad.en en tr niet stemgerechtigd. lid..
Behalve enkele berj.chten van verhird.eriag geen ingekonen stukken.

Voorzltter opent de vergadering en heet a1len harteLijk welkom. Hierna leest
sebetaresse d.e notulen van d.e vorige led.envergadering en het jaarverslag
over 196r. Beide word.en onverand.erd. goedgekeurd..
Hierna volgt het financieel verslag X962 d.oe d.e penningmeester. Dit ziet
er bermedigend. uit en het cmpliment d.at d.e heer v.d. Plas de pemnirgmeester
naakte was zeetzeT<er verd-iend..
De kase.onni-ssie heeft ite $rarX.ijkse controï.e gehoud.ea en gaat accoord.. Zij zort
echter gtaag deze controle 2 x per jaar houd.en. Hiertegen is geen enkelc be-
zwaar. Voe het jaar 11967 bestaat de kasconrmissie uit Mevr. Mevlus en d.e
heren van Raay en Peter"s.
Hierna is d.e periodieke bestuursiverkiezing aan d.e ord.e. Mevr. Mevi-us steLd.e
I ich niet herkiesbaar. Voorzitter dankt haar en heet het nieuwe be stuurslid.,
ïe heer Vonlc hartelijk welkom.
.ldevr'. Pluim urord.t d.oor hr. v.d. Plas bedankt voor rt vele werk d.at zii d.eed.
I .v.tn. het jubileunboekje.
De heer van Dongelaar orrbvapgt aIs ïid. van verd.ienste d.e bijbehorend.e oorkoad.e.
Dan volgt d.e trad.itionele hutrdiging van een aantal led.en wegens langjarig Iid.-
maatschap.
De lijsthoud.sters en Hr. Thomas ort ra rgen een kleine attentle voe het vele
rerk d.at zíj rt afgelopell jaar in rt belang van d.e vereniging ded.en.
Na d.e pauze volgt de rondvraag. Hiervoor meld.en zich: d.e d.ames Boone, Caste-
leyn €Íl v,d. Giessen en d.e heren Grotenhuis, Ker.sten en PeterB,.

Hr. Grotenhuis: Bestaat d.e heren-sen. afd.eling nog en ao ja, zou d.it lesuur
àan ts:crsaËExmr&xffir op rs avond.s 9 urr gesteld kunnen word.en? Hr, Bd nk-
huis kan hlerover med.ed.eIen, dat in sept. j.1.. gestart i-s met een heren-sen.
groep. Daar 't rneoege beginuur voor velen bezwaar oplevert, zal word.en ge-
ltracht d.it oB ! uur te stel1eb.
I
Mevr. Boone: Heeft klachten over d.e leid.ing en d.eelt ilee, d.at in d.e zaal &.d..
Faterstraat de ramen stuk zj-jn. Voorz. belooft hj.erover contact te zullen
lopnemen met hr. Volaart.

Mevr'. v.d.. Gj-essenr zou gr:aag meer variatie hebben op de lessen. Kan er &eer
materiaal komen? Ook vind.t zii d.e co:tributle erg hoog.
Voorz. anWoordt, d.at rt met de materiale4r5ru eenmaal niet and.ers kan en dat

lvo or meerdere junior-leden uit een gezin*Sëh speciale g.ontributieregeling
, ge1èt.

lMe'rr. Uasteleyn: Kan d.e afgeschreven unlformstof nlet meer verkocht word.en?
'IusxxtxEmcst&kx0rxkrxffiÈrcsxÈErxki*rmeïxr:aamxftsek De leg& rs van de
ibrug j-n d.e school &.d. Hazenka.mpsev\reg zj-}n, nog steed.s kapot. Ook tt schoon-
,houd.en van d.e zaa.l laat te rvensen over.
,Voorz. : De sto$ kan besteld. worden bi j Mevr. van Geel.
iEr zal- e en ond.erhoud. worden aangevraagd met rt Bestrrur van bovengenoemd.e schoof,
Voorz. zal hier persoonlijk op af gà&4o

,S. Kersten Ítt-raag-i; fi'L,',{rl.ii i: ieuen van de Jood.se Gereenschap niet meer in 3t
'clubhuis terecht kunnen tijd.ens d.e 4-d.aagse.
iBogaard.s: Daar't cLubhuis-gedurend.e d.e 4-d.aagse zo voL was met vreemd.en, dat
lvoor d.e eigen wandelafd.. nauwelijks plaats was, heeft tt bestuur gemeend.
ihiertegen maatregelen te moeten nemen,



Feters: de toestellen in d.e zalen zijn slecht en d.e verband.d.ozen leeg.Voez.: wat d.e verband.d.ozen aaryarkx betreft, dEaE d.it moeten d.e leidersbiitiids meld.en aan d.e heer StoLk. Deze kan d"an voor aanrnrll.ing zorgen.
Aan d.e toestellen kan Bestuur en hoofd. der school helaas welnl§ aoen. Ditis een z, aak roor d-e gemeente.
Hierna sluit vaoTz. d.e vergad.ering.
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