
Ledenvergaderlng gehoud.en op 18 d,ee. 19A+ in het Prot. yil," [ehtris'.
Van bet Eoofdbes'trrr qijn a-[le Led.en aanwezig.

Voeitter opent d.g vergad.ering en &emoreert èe b er.trarl testreDen, eea
9"" - oprichters \ran onze verenig'ing, d.ie, enige Baaqden geled,ea 6" àen lang-
dur5.ge ziekte overleed.o

fngekonea stukke n3 Bericht
aD van d.e aÍd.. Badmlntoa.

v&l .ve,rttinde:ttng re'n de le:er van Dongelaar.

Iliernazleest sekr. d.e notulen van d.e
deu onverand.erd gc dgekerrd..

laatstB led.envergadering. Deze wor-

. Venrolgens volgea enige ned,ed,elingen d,oe d,e voorzitterr De afd,.. Bad.nb
-"ton is kanpioep 1e klas Dlstrict qg-st geword.en. Eerr sehttterend. rpsultaatl
De afdieling Hoq,kbal ls helaas eedeóadàerö. Het Bestuur hoopt hen echter

-- sp@ d.ig veerr,lq de ,le klas tenrg te zlen.
De afè. Gynuastiek was'd.e laatsts E, and.en rlegens gpbrek aan goede leld.ingbet zorgelrkind..Met janerl zullen echter d.e ergste rnoeilljkhedea seer
achter d.e rug z5.jn.
ttsÈ arcrriei-Ïs-uítàezoght en l,lgt oB8eborgen 1n de school va d.e voorzitter
9p Èe van f t f,ind.entroutstlchtln[.-
Op 2f d,ec. a.so zal het dagelijEs bestnrur een ond.erhoud. bbbeB ret, seth.
Peters betreffend.e een eventueàI aig-uw te bouwen elubhuls ea d.e sportbal( d.ie 1n'Eatert 1s: geppojecteend..\- 
Eee! Bogaanls ueaa]nÉ'i öet ingang van nei t965 a1s pelnlngn ester van het
Hod Abestuu. '
Hierna wcndt d.e begrotlng inged.iend. en besproken. E nlcele bdeu gaanaiet accoorrl ea wtlb n @. wljzlgingen zien aangebracht.
Na d.iseussie en sÈeunlng rord.t d.eze echter aooder verandering geaccepteerd..
De contrlbutie noor heÈ konend-e jaar blljft orgewijzigd..

@EE.
Eevr. Boone verzoelct m betere controle op de led.ealljstea. Voe:2. antwoord.t,dat de leiders hlerop moeten tezien. Door d.e vele wisselirrgerr ond.er d.e
leid.ers ittd* gedurend.e d.e laatste roaarrd.en trÉf dl6 lnd.erd.àad. te wensen
ovëlo De aduinistrateur sa1 in sa.n0enn'er{<tngtfrEt ae leld.ers conhole moeten
gaan uitoefenen.
Èevr. Heid.enan deelt nee klachten te hebben onwang"o obSX ÀSfS"UaSid.o.
Voe z. belooft hÍerover net h. ar te sBreken en zal haar verzoeken wat
soepeler te zijn op de lesgelr.
Nlevr. v.d. Vegte klaragt dat tret ËolIet op he.t ne1d. nog sÈeed.s stuk is.
en waagt tevens naar de glaaenaktie.
Op h ar' 1e \rraag ant'woordt hr. Stolk contact te hebben ls§ad net de hee!
lannisseu d.Íe voqr d.e reBaratle aou zorgd.ragen. IIij zal-nógmaals reclàBersrro
Over de glazenaktie kan hr. Bogaard.s reed.e1end.at hij 1n JanuarL d.eze zaelr
tea spoeàigste zal. rondrnaken.Hr. van Raay waagt of tt Bestuur Lnd.erd.aad. van plan is bi j ae veld.ea.in Hatert een clubhuis te bouwGoll Voorz. deelt nee, dat ei g66n toeaegglry
kan worclen ged.qan alvorens een gBsprek met d.e geueeite heeft-p1a.ate geEàd.-
Sat het clubhuisfond.s betreft kan d.e ber Pel1èn nÍet precles antïroor.*iea
oB öe \rraqg hoeveel g_eld er in kas is, Ear rt bed,rag 1s rond. d.e F.2oOOr--Er. Y.d. Vegte verzoekt hr. Pellen a af en toe tn bet c1ubb1ad. staad vàn,
zaken te gerrca. Dit aal zeker stimuleren. Hr. Bogaard.s zou gaarne ziendat zosP.nogeliJk een bÍ jeenkonst plaatsvond. Èussen clubhyisconnissle,
Beshrur en èe hr. Àartsen. ï[r. Pellen beleoft 1n januarL àen datum te-zrÈIe.n
vaststelle n
Hro ,.rKorstanJe zou i.v.ru uitvoering graag wat extra lessen w111en gqrertro
't "Bestuur gaat hiermee accoed.



lndien raogelijk
Hr. vo Eiesrrm verzoekt ook d.e leden d.er rolschaatsafd.. een clubblad. thuis-
te'sturerlo'Ilr. ï(ro1 antlnoordt, dat dit lnd.erdaad. kar, a1s hÍrj 1 x per
maand d.e mutaties in ëe ledenopgave, doorkrtjgt.
De tolletten 1n de oefenhal zijn ook nog steed.s niet geropareerd..
tt.Oag. Bestuur sal èlt btj de bespreking uet weth. Peters nognaals
rxLas Voren brengen.
Op een \maag rra.n d.e beer IfuoI of ook d.it jaar weer een attentie naar
d,e fam. v.d.. Brrrg aal yrord.en gesturrrà wor'dt besloten d.1t automa-
tisch 1e,d.er jaar net f,erstmls te doe$.
Hr. {lhonas nerkt op d.at htJ enÍge tiJd. geleèen het voetrbalveld, bezet
vond door een honkbaLelub. Bogaard.s heeft d.eze ksestie reed.s met
trekvogels besproken. Hij ieeft hen ueegedeeld dat d.oa b+ gg qP Bebraltk
ran heÉ veld. kan worilen gemaakt al.s d.e voetbal].ers het nodis @ben.
l[evr.. Caste,Ieyn Lnformeeit of er een BogeliJkheid bestaat on ln d.e SeII]o
H.B.§. voor rneisje,s te. gaan turnel. Sto1k b ef t biJ hr. Verhallen 8e-
l.nforre erd .Er zí1n echte:l geerl uretl Eeer beschtkbs.sro
Voez. Belooft eontact te zu.Ilen opnellen met öe voorz. van bet schootr-
bestuur der school in öe WatersÈraat over d.e s.lechte acfomod.atte van
de glrnm. stiekzaal í
Mevr. Ileideman zou graag zien &at er
raar ook d.e 51n6srsn wat aan hebben.
besproken èieaen te vrorden.
Hr. v.d. Vegte waagt wanneer er ueer een
tnrs§en Begturrr en oad.erafd.el ingen.
Naflat d.e voorzitter heef t belooft hiervoor
te zullen u sÈleggell lf,ordt d.e nergaderlag

in het c1ubblad. ee4s lets vrsrseheen
Dlt aal ret de red.actiecomni.ssÍe

be sBreklng za1" pl'aatsvinden

zo sB.rB. in januari een dat -;
gesloten.
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