
tredenvergad,ering gehoud.en op 2O dec. 1966 in d"e Goffertboerd.erij.
Àanwezi-g lÀIaren ]O stemgerechtigde led.en.

Vice voorzn opent de vergaderi-ng en le et alle aamvezigen harteJrii.jk
irelkora. fn het bijzonCer d.e raad- v. Commjs sarissen d.ie bijna gehee}
voltallig aaffriezig is.
Hierna kfijgt sekr. het woord.
onverand.erd ge d gekeurd .

vocr ifet lezen van d.e notulen, d.eze. worden

fngekomen stukkenr Een s chrijven van d.e Gemeente Nijm-egen over he"t od-er-
houd. van veLd.elr en ktreed.kaurers. Hr. Bo&-ards vraagt i"v.h. o§ aan d.e
gerueent,e niet een verzoek kan urord.en get'icht om afvalbakken op d.e vel-

:den te pJa atsen.
Iïr." Korstanje antwoo:dt, dat hierover aI gesproken is" IIr" rL d.. Slocb
rs bere j d 'i n deze zaak ewtntu-.gel i;e t e n-iciciel e i:.
Yer,.cj-get-'.s d.oet vi-ce-voc z'. enkeLe raededolingpnl De afd-el^rng ry mnastiek
"d.raalt momenteel goed., aI moesten enkele l,€sserr word.en ingekronpe]I.
De zaal- aan d.e ïraterstraat is opgeknapt. Na de nieuwe d- oer lrcrx*E
lcegen de ramea een beurt. AlLes is nu d.icht en er vond.en rlog d.irrerse
anCere repataties plaatso
Het turnuur vo@ de heren is helaas verd.wenen, d.aar d.e heer Kaaks " niet
langer bereid. was d.it te leiden" Meb een d.amesturngroep wepd. inuaid.dels
y{eer gestart ond-er leid.ing van uej. Cupid.o"
Hierna memoreefttHr. Korstanje -onze oud-vom zitb,,r iL€ heer Sdr outen, die
ih september j.1. overleedu
De aktiviteitón::on& het nieuvre elubhui-s zijn blijven rusten tot é,ea nieuwe
voo' zj-ttBr gekozen is. Heer Aàrt§en neikt in verdand. hi-ermee oFr dat
van d.e zijCe d.er r.vrco nog we1 aktilitei-t werd. ontpl-oo1t. Er werd-ea
or&'. inlichtlngen betreffend.e d.e f i-nanciering ingeyoirn-en" b1j d.e N"S.Fo
Hierna vo}fot de verkj-ezing van de ïfeer H. A16ers'tot vod zlib r.
De tusqr rrve cc staat vol"led.ig a.ehter w jn cand.idaatsstel.lin8 en" Ce }rer
Aartsen deelt d.it persoonli jk aan de vergaderi rg ïreec
Vervolgens word.t d.e nieuwe voor hj-tter toegespAoken d.öcr' d.e Ïreeem ltrujsman,
naraens de r.v.cr en Coor d.e heer Franken name!1g 4a afd.. Ba&ninton.
Daarna is de beurt aan d.e peàaingmeester voc het inöïenen van zi jn be-
groting vocr het jaar 1967. I{ij deelt hlerbij meè, d.at men wat d.e basls-
conf,ributie betreft is overgegaan tot een nieus/e regeliafo met d.e ond.erafd..
d.eue co.ntributie zal jaarlijks worden vastgesteld.. àn woiOen geind d.oor
d.e onderafd.elingen zeLf, d.ie dan hiervaïl een bepaald. ged-ee1te aan d.e grote
kas d-ienen af te d^ragen.
Voorzittu= *""Ëi ilg-;p, .r*t mening-te z:ijr., d.at o'ok de begrotingàn un de
diverse onderafd-elingen voortaan in'd.e ledeavergaderj-ng behand.eld. moeten
word.en.
Hr. Bogaard.s vind.t d.e ui-tgaven voe het clubblaC we1 erg hoo§
of dit blàd wel t e handhaven i s. Het be * uur' is van mening d.at
moet blijvea verschijnen ond.anks de hoge kosten.
h{evr. Casteleyn vindt d.e contributi-everhoging niet bi-lXijk en
Bogaard.s merkt o,p tegen d.e verhbging te zijn"
Voe zitter d.eelt mee, d"at de kostenverhoging o.&. ge1d.t
en d.at in d.e toekornst weL d-egelijk rekening moet word.en
forse verhoging van Ce zaalhuren.

bn u'aagt
dit reker

ook d"e hee r
voor d.e leiding,
gehoud.en met een

De. contributie voor heb jaar 1967 v'rord.t vasbgesteld. op f t 15t-- per jaar
1Íoo' senj-or1ed.en, fr 1,Or*- p-j- voq jun.led.en en f . 25r- poJo voor elk
volgend kind uit één gezln" q L,il1_4À 
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lfauat d.e begroting ls a"<;rfrgeÍrooeo komt
ife4,qlqJ€€n^e..rh€ffi+ d"e vj_ering van het 4O jarlg jubiler:m i_n 1968 aan d.e
ord.e.
Het Hoofdbestuur komt met d-e volgende vo@stellen op taf etr-:
'1e" Jubi&eum uitvoering-van d.e gehele Hazenkanp d.ulis ook d.eelname

dom d.dtle ord.eraf delingen).
2e" Tournooj-en van alle onderafd.elingen op dón weekend. m.et een feesta-

vond. op zaterdagavond.. (vorming van spdrb en f eestuommissie)
3e. Sport en spelmid.d.ag voor d.e jeugd. eventueel j-n samenwerking met- het K.N.G.V._

' m'erkt hÈ rbiJ epr
-,r, f#r. eLbers Egr,cgxf,figxr:ie*, dat ook d.e aktivitgi!*n rond het clubhuis
l'.;;$,Ïïo oral in verbaíA möt tret- jubile.um nieuw levefiofi§rd.eh ingeblazen.
17'; Hij ra,l in verband. hiermee z.o spoed.lg mogelitk contact opnem.en mdt d.e ge-

,/ meentelijke instantiets. I{ij Ís van mening, dat öe huid.ige begroti^:rg
te laag js,,. Ook kleven er enkele bezwared aan d.è bestaand.e tekeni-ng.
De eiÈere.n d"e gemeente zíja qermind.erd en wij 'kunnen volstaan met een
soberder gebouw, dan oorsproïrkelijk wasfopgezet.
De d.iverse ond.erafd-elingen zien nogaJ- wat bezwaren wat bet:-.eft punt r
1. Zii zul1en een en apder nog intern bespreken. Alleen d.e afd.eling
traupöline ziet Beerl enkele moeilij-khej-d. en .ze§.b volled.ige meCqwerking
toe.
Fovenstaan<i,e pq4ton zul-Ien op een votrgend.e vergaderitg mrt d.e commissies
verder besproken worden.
Vo:ur de rond.vraag melden zi-ch.: Mej.. v. Vi-erssen. Zij d.eelt mee, ciat de
trampoline op i_nstorten staat. -Kan hiqrover p'ontact word.en opgenornen
met het KIN.G.V.? Er best.aat d.ring.end behodte" ahn een rieuwe mat.

' lou zitter deelt ae, öat Clt nu alet' besproken kan worden" het iË ben
punt voor een cornmissievergàdering.
Mevr. Hend.riks klaagt namens de dames van haar groep ove'rd,e steed.s wis-
selende leid.ingi- Korst-anje ant'woord.t, d.at d.it punt de vo1è;dip aand.acht. heeffvan het besturr. Men is voqrtduread. aan het zoeken -naar verant-
v(bof,d.e leid.ifrg.. Hij zal metd e heer v.d.. S1oot eens kofoeh kijken of er
een mogetrijkheid. is, d.at d.eze d"aruesgroeg ged.eeltelijk overgaat natr e en

i§ volgend uur. i "

ïH;-"É;àaard.s informeert naar ce stand. van z.aken bi j het nieuwe elubhui'
Mevr-; Casteleyn vrhagt of het Bestuur nog eens aardaeht wi.L besteden
aan het St, Nicotaaspak en d"e baard. I

Hr. Franren meent., d._a.t het wei- d.ringend gewehs.t is, dat er oe:r bqsfirur- komt voe d.e afd-eling gynnastiek. De ledenvergad.eringen zouden dan op een
' veel vroeger tijdstip a8gelopeJr .lrunnen zijn.

Votrz. antwoordt, dat he,t egeëren van een bestuur vaor genoemö.e t^faeling
geen eenvoud.lge É*ox is, er- word.t echter reeo.s +arr geweikt..
Nad.at voorzltter nog heeft meegeaeelö, dat reakties en j-deeren votr
een nieuwe interne olganiëa-tie d.oe .net noofabestur.r gaarre wo::den lnge-
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