
leCenvergad.erlng gehoud"en op 17 Cec. n965 in de §offert-boerCerij.
Behalve de heer ltolk ziSn ,rrle bestuursleCen xarreri.gx present.
,laowezi-g u,trren 24 stemgerecntiqde 1e,1en

fngekomen stukken: Beri-cl:.t v. verhj-nCeri-ng v.d. aro. Ba.Lrninton, Hr Thoinas en
Hr. Boguard.s.

Voorz. opent de ver6aCering en heet al-Ie leden d.ie onCanks het slechte weer
no§ aanitezlg zijn xl*em hartelijl< ,,refkom. Hij Cee1t m.ee, clat d.e heer jtolk
rÀ,"egens familieomst..i.nCighed.en verhincterd is de vergad.erÍng bij te ,r,,rr'l.erlo

Hierna leestrc sekr'. de notul-en v.rn de l.l.,etste ledenverga.Cering. Deze v;orden
oover:oderè goe Cgekeurd..

-'rrvolgens d.oet voorz. enkele med.edelinl{en:'Dab er in lange tÍjd geen vergad.eril
u'et d.e comnissies heeft pl:r.ltsgevonCen vond z,ijn oorzaak in net feit, d.at een
besprekihg l,r'as a.lngevraagd met enkele leiCers van de ,i.[,,.V.J. d.eze vergadering

,n echt€r po.s in november l,r'ord.en gehourlen.
È-et 4tljarig jubileum komt in zicht. Voffz. veï'zoekt d.e on,lerafd.. in verband.
hlermee op d.e volgende Ie<Lenvergad.ering net suggesties voor dit evenement' te
komene daar er st'bl1ig op word.t gerekend., dat ook Ce onoeral'd.elingen iets gaan
doen 1n het jubileumjl.i.r.
:Jr besbd.an plannen om ln 1966 te starten met een uur gyondgymnstiek voor huis-
vrouwen, in Hatert. De moeilijxneid. is echter om hlervoor een leider aan te
t'reklcen.
De arC. Rol-scn.ratsen heeft in d.e heer v. Liesum een trouv,'en hard.werkend. bestuu:
lid. verloren. Hij moest wegens d.rukkere u'erkzaamtreclen zijn functl"e opgeven.
De tekening vun tret nieuv"' te bounen clubhuis 1s binnengekomen. fn d.e pauze zal
oe led-en gelegenneid v,'orden gegeven d.eze nad-er te be.kijken.
Het is voor 9V/, zekerl d.o.t d.e veld.sporben i-n oe naaste toekomst naar de veld.en
in Hatert zuLlen verlluizen..
:t heeft d.e vo]1e aandacht van het bestuur, d.at de toestand. van de aaa! in de

í'a.terstr. slecht ís. Ook rvordt voortd,urend getraeht een oplossing te" vind.en voolLrb leid.ersproblecrlo llet C.f .0§l is reeds aangeschreven en net bestuur beLoor t
\-Jgmdals a.Ile mogeliJke moeite te zuL.Len Coen.

I{a d.e meoed.et-lngen dient d.e penn.aeester zi1n begrotrng voor net jaar 1956 in.
Hr. Krol k1*agt, d..rt de girobetalers steeds lveer vergeten de contributie voor
net K.N.G.V. te vcldoen. Hr. Vonk meent, d.at voorta.rn d.e contributie v.fi. KNGV
in JàÍ]uo.r1Q oetaald dienb te 'r'orden.Hr. ,\artsen vinot, d.at nlet voor a-le leoen K.N.G.V. eontrlbutie betaald
moet worden, d.aar lang niet aIle led-en hiervan proflteren.
Hij d.eel-ö tevens mee, dat voor het Kerkzaaltje in Hatert ontheffing van huur
moet worden 4angevraagd. bij d.e Diaconier eD wijst de ond.eraÍ'delingen nogmaals
op het belang van meedoen in d.e voetbalpool bij de Hazenkamp.
Hr. vr Raay informeert of d.e f . 5Or-- verhoging vanóe terreinhuur nlet ver-
mlnd.erd" kan word-en. Hr.. Vonk antwoord.( d.at bij overmacht, het bestuur subsidie
kan geven.
Hr. v.d. Vegte merkt opr dat de verhoud.ing urat betreft de terreinhuur,
ligt t.o.v. handbal- en voefbal.
Hr. d.en Ouden vind.t d.e administratiekosten wel erg hoog. Perut.meester
dat aIle onderafdelingen hiervan mee profiteren. Bij deze kosten zijn
schrijvingskaarten, briefpapier, enveloppen en.z. enz. inbegrepen.
Hr. Kaaks merkt op d.at f . 2O0r-- wel een kLej-n bed.rag is voor de lich.
ALleen de kringdag zal u,aarscnijnlijk ,:.1 meer kosten.
Hierna volgt het v:ststel-Ien v.d. contributie vocr het jaar 1966, -{en
verhogJ-ng is d-ringend nood.zal<e1ijk en de verg;ad-ering gaat hiermee d.an
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, me j. v. Jierssenl ruevro Boone, mevr. Boers, merE. WaËder.

Hr. v.d.. Vegte vindt, datC e basiscontributie dit jaar wel erg la.rt nerà :eirl,.
Fenn.meester antt'oo.dt nierop, d.at d.e wisseling \Ëln pennlngileester een var ie
red.enen is, bo-,end"ien moet Ce admin*etrateur,el- het werk in d.e avond.uren Coen.
I{r. v. tr'lestrenen \ryas gepensioneerd en hao- hele dagen de tijo n.iervoor.

Hr. Kaaks zou grailg zten, d.at d.oor d.e l-eÍders een werkschema werd gevolgd.
Voctrz. deelt rnee:rrsi€;Ëi(ealqrrx, d.at de leiders enlge na'len op een vergad.erlng
zi jn Uitgenod.igd. orn hierover ven ged.achten te wi}-Eenen. B,ehalve mevr. Uast.
en mej. Cupldo lreten allen ecnter verstek gaan. 

.

CE zíJn v:-eag \,aaron geen v:rn d.e bestuursleden op d.e' vergad.e::ing over d.e H.L. L].
proeven aanï{/ezig was deel-t vooTz. mee, dat d.it op een misverstaËd heeft b.e:-ust.
Hij Cselt.Re.j vepzoekt tevens of het bond-sgeld. ten spoedigste kan word.en c r-
gen,aakt., Caar d.it met de kringkanpioenscnappen nog niet \ïas gestort. Een betere
öommunióatie tussen bestuur eii tuinleid.rng-2ou d.o5r nen zeer rcrden toegefr"'.cnt

iJ-Hr. d.en Ouden vraagt of Ce aIC. hanJbal- hiet op eenvroeger uur zou kunnen trai-r:
daar het tegenwoo::dige trainingsuur veel bezv;a.ren cplevert. Vocr z. antwoe d.t
d.at hierop momenteel nog Been kans is. IVlocht er 3e1e,:erÈeid konen, dan za1 aan
de afd. h,'end.bal uiord.en gedacht. '

X,tej. v. Vlerssen deelt mee, d.at de ar.d. trampoline Boment"eel 74 leden telt.
Zii zou grad.g sleutels van c1-. zaal en \a' n d.e verhandtror.unel ontvangeh. Ilier-
voor zal z. sp.m. word-en gezorgd..

i!.evr. Boore Ceelt. mee, daUd e heer .8. geen s chu]d hacl aan het verzui-m van d.e
Les op \.^/-oensd.agavond. tijd.ens een interl-and.wed.strijd.. ',Lil zou graag zj-en, dat
d.e contributieverhoglng werd verrrell in lret uaandbl-ad- en d.at nogmaals een ver-
zoek aan d.e led.en werd gericht toch vooral geregeld de contrlbutie mee te
brengen. Hiervoor zal in het j.r.nuarinummer word.en gezorgd.

Àan mevr. Boers word.t meeged.eeld., aat &Bi8*frtriUrti" ka.a vord.en at'ged.rag€o -.rtrrl
de heer Brinkhuis.
qp een vrau.g van Íl3vlr. rilalöer antr':oordt vocrz., d.iLt Ce contributie zo veel-
uogelijk moet rr,ord.en doorbetaalrl als. gsc orn een ot- andere red.en geen J-es
v;ordt gegeven. De zallhuur g:r.at ook door-

fflcxxex iVjevr" Cast." vraagt, o8'er aI een
I[aa1 te laten doorgaan als de zaal aan
stanje d.eelt nee, d.at v;e dan t:-j,1elÍjk
Nad.at voorz. heeft meegecleeld. dat d.e ,rtd. I{onkbal na Ce vergaderi-::g nog v"oor
een korte bespreking terecht kan xluik worrit de vergl derirtg gesloten.

Voorz. : iiekretaris.:

oplossing is 3evonden om de lessen norL
Ce Reestraat word.t verbouwd. Hr. Kor-

in d.e oud.e zaal terecht kunnen.
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