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Led.envergaderi ng gehoud.en op 2O-12-L961 in het Clubhuis, !'agelstr. 1.

Aanwez,tgt v*n het Hoofd.bestuur, Nluur. v. Geel-, folevr. Krol, Hr. BogaarCs
en Heer sffi Vonk en 21 stemgerechtigde led.en.

De vergadering werd geleid. d.oor d.e vice-voorz. de heer Bogaard-s.

Ingekomen stukken: Beri-cht v. verhind.ering van Hr. v.íl-. Plas, -'Ir. Stolk, H:
Brinkhuis. Hr v. Westrenen, mev'. v.C. Giessen, afd. wand-elen, Ir-evr.
v.d. Horst, en .'ír. v. Donselaar.

Voor%. geeft het rvoord. aan sekretaresse voor net lezen v;r.n Ce notulen. Dezt
worden na enkele vragen goedgekeurd. Sekretaresse zegt toe, d.e namen van
de gehuld.igd.e l-eden rut er nog i n te zu1len opnemen.

Hierna volgen enkel e ned.:delingen.
l-e. Dg toto. Het hoofdbestuur heeft besloten de ond.erafclelingen bij d.e

ffiEö-E te schakelen, mj-ts d.e grote kas hiervan geen nad.èel onàerviaCt,
Het voorstel is, om b.v. 70'''o v.d. opbrengst ten goede te laten komen
aan d.e afd.el-ing en )A f6 a,rn d.e k,rs. Itren be spreking irieromtrent met de
betrokken cornmissies zal Z.sprrtro volgen.

2e. Het glubblad. Voorz. doet een beroep op d.e leden om hul"p bij rt klaar-
míffi.G}Iazenkanper.Hieropaans]-uiten<j-d-oetd,eheérv.Raaylt
verzoek om toch vooral rle copy tijd.is in te leveren.

1e. Clubhuis. Dirar er helaas boegenaamd. geen belangstelling meer 'lroor
EEÏffifïis blijkt te bestaan en <leze post een zeer zwàre belasting
vormt voor d"e kas, acht tt bestuur het nj-et verantwoord. het clubhuis
nog langer aan te houd.ea. Het d. agelljks bestuur heef t een ond.erhoud.
§ehad. op rt gemeentehuis metd. e heren Peters en Verh:.Ilen ontrent cle
opzegging vr.n de huur. ^.tvlissöËieà bestir.rt de mogelijkheic om Later ee, fiÈËSBe gelegenheid. te
stichten bij de terreinen in i{:ltert. De gemeente is wel- bereid. hieraan
neclewerking te 'rre::lenen, mits deze gelegenheid. aan be,2-l,._*, erÉ.en
zou voldoeÍ1. Voorz. dankt d.e beiCe clubhuiscommissies en speciaal
d.e heer Jaspers, vo@ tt vele werk d.at in rt belang van het cLubhuis
werd. ged-aan. De heer Jaspers spreekt zójn teleurstelling uit óverIt feit, d.a.t er zo weinig reactie van d-e zijd.e der led.en i-s gekonien
over d-e opheffing van rt clubhuis. Ook had hij d"eze ku,'estle graag
niet als rred-ed.e1ing, ma,'j.r als punt van cIe ageníla gezien.
Eenstemmig worclt besloten d.e gulCen, d.ie verscheid.ene led.en voorIt cLubhuj-s betalen, norma.rl te laten <i.oor1open. Deze opbrengst za,L
gescheiCen blijven v;*n d.e normrile contributÍe. Er moeten immers enige
midCelerl zijn als men later net een nieuw gebouwtje bij Ce veld.en
wil starten. Aan d.e oud"e clubhuiscomr,:.issie word.t het verzoek ge-
richt, de gel-den Cie nog j-n kas zijn te willen blijven beneren tot-
d.a'b er meer d.efinitieve plannen zijn. Hiermee gaarr d.e heren accoord.

4e Kerstvieri-49. ïn verband. met het bovenstaand-e werd besloten d.iÈ jaar
ge effier-frËering in Hazenkanpverband. te houd.en.

le Zaal Reestraat. Hetd.agelijks bestuur zal begin jan. een bespreklng
voeren met d.e heer lankkamp. Daar d.e voro D. O.S. verh uisd. is naar d. e
Bisonstraat zullen de hen toebehorend.e toestellen z.sp.ÍI. uit d.e
zaal word.en verutjderd.. De trampoline afd-eling kan per jan. \9*
naar de Reestraat verhuizen. Het schoolbesfirur heeft toegezegd", '1e
komend.e verbouwing indien rnogelijk gedurend.e d.e grote vakantie te
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d.oen p1:.atsE*§*, zod.at de Hazenkanp hiervan zo u einig mogeli-jk
nadeel zal ondervlnden.
De zaalhuue zaL helaas hoger rruorden.

Vervolgens d.ient d.e penningmeester ,Ce begroting over 1964 in.
Na de Eauze werd. de begroting besproken, en na enige vragen en opmerkingenvolledig geaccepteerd..

Ïnd. e eontributie zaL voor het jaar L964 geen wijziging word.en gebracht.

De hee?J;:.spers mrlakt d-e heer Bogaard.s een verdiend compliment omtrent
d.e voorzichtige begroting d-ie hij heeft gemaakt en spreekt d.e hoop uit,
dat 't resultaat hj-ervan aan tt eind van het jaarr gunstig zal- zi-jn.
Voor de Rond.vraag mel-den zj-cln: ,le d.ames Casteleyn en van Vlerssen en d.e
heren v.d. Vegte, van Raay en Aartsen.

Ilievr. Casteleyn vraagt of er ir: tt januari-nummer van d.e Hazenkamper een
stukje over Ce glazenaktie kan komen. Iïaar wor&t tevens meeged.eelà, Cat
er voor rt jaar 1964 groene contri-butiekaartjes in omloop zulIen wórd.en
gebracht.

Mej. van Vierssen deelt ile è1 da.t C e afd. Tranpoline roet 4 leden naarIt Ciploma-springen in Amersfoort is geweest. J led.en sl.lagden.
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glazenaktie" GeJ.ukkig konden d.e o nkosten yord-én gedekt. Met de heer Kor-
stanje z"^1 word.en besproken of er nog veíbre plannen bestaan. l[i-sschien,
d.at C e l-eden Cie zi.in ,vertrokken wegens huwelijk of verhuj-ziag en d.erg.
hierover eens bena,1er5í kunnen worden.
De glazenaktie 1s e&hter een groot suk§es geword.en. Na d.e eerste 12OO stuks
vuerd- nog een tueed-e serie van 9OO besteld. Hierv;ra moet ongeveer d.e helft
nog \^,orden verkocht. De lange mat kan dus word-en aangeschaft benevens nog
een lreutherplank je S ,
@ eel 2e vraag van d.e heer v.d. Vegte kan d.e heer Bogaiird.s meed.elen,
d.oor tt voltallige bestuur tot vice voorz. te zi-jn benoemd..

Hr. van Riiay zou graag zj-en, dat aan,J.e heer en mevr. v.d.. Burg een blijk
van waardeling werd- gezond-en i.v.rr. d.e spontaan aangebod.en hulp bij tt
klaarrnaken van de ïïazenk,uper. Hiervoor zal- wor,Len gezorgd..

Hr. ;tartsen vr:.agt wanneer ïve gaan verhuizen naar tt sportveldencomplexin Hir.tert. Voorz. kan hlerover enkel rneedelen, dat dit 't komend.eja.ar nog niet zal plaatsvinden.
Nadat Penningmeester en adminlstrateur hebben toegezegd. zo spoedig no-gelijk de kwestie ''d.onateurs'r eens ond"er d.e loupe te nerqen en Hr. Bo-gaards mevr.
i u íà*i r r ssËà#§+Ë+&$*m8Ësuï"nï : " "l:ïiË* """ï 5": : H:3ïff 5*il:fl ""Ïï. ï Ë; "*,werd. d-e verga d.erin;3: gesloten.
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