
led.envergad-ering gehouden op 25 mei 1967 in de cantine van sporthal "G
"Groö stàl)o : '

Aanwezig waren J! stemgerechtigde leden en 1 niet stemgere:htigd lid."

Na opening docr d-e voorzitter leest0 sekr"" d.e notulen van d.e laatete
led.envergad-ering. Deze \/o rrlen onverand-erd goedgekeurd.
fngekomen stukken: bericht van verhindering van de heren Petersr Kostanj
Hui- snan en Kyling.
llierna doet voorzitter enkele med.edelingo . o.8.o dat wij si:rd.s enkele
weken een afdeling Vo1leybal rijk zi1n, nu reed.s met & eigen commissie-
led.en. ltdij urensen d.eze jonge afdeling alle succes toe. Met de on-
d-erafdelingen overd het a.fgelopen jaar regelmatig contact ond.erhoud.en
d-oor mid-del van d.i-verse vergad-eringen. De afd.." Rolschaatsen moebÉ
naar wij hopen tijCelijk, word.en opgeheven. lVlqi . Cupid.o verl"iet d.e

afd.. gymnastiek als leidslqr. fn haI pl?ats kon. de heel v.d. lfuden
worrleí-beooemd." Voor d.e afd.. gymnastiek is een eigea comltro in oprlchting
Vervolgens, leest sekr. het jaarverslag over 1966r waarna het fi-
nancieel verslag van ,1e penningmeester rrolgt.
De kascommj-ssie deelGQ hierop mee, d-at boeken en bescheiden accoord
bevond.en z).Joo Er werd een nieuv,'e kascorirnissi-e gevormd craarin" ztt-
ting namen de heren J. Albers, H. Krol en C. Bogaard.s.
Na d.e periodieke bestuursverkiezing v"aarbij mevr. Krol en de heer
KorstaLj,e werd-en herk ozen, kwam het belangri jkste punt van d. e agend.a
aan de ord.e rr.1. d.e Sporbhal in Nijrnegen-Za.rid..
fn verband. met heb betr:ekken van d.eze hal is een goede sanenwerking
met,l-e Strcrting Sport en 3pe1 uit l{atert genenst, aar ook deze
stichting mei ciiverse sporten riiaaronder g;,znrlastiek, in d-e sporthal
1s gestart"
Er r,:erd-en door een afvaard.iging van beid"e busturen reeds enkeLe be-
sprekingen gevoerd en er zullen nov vele moeten volgen'
Gezien d"e financj-ele consequentie Cie het in gebruik nemen van de hal
met ztch meebrengt stelt heb bestuur: voor een Í'inanciele commi-ssie
ad- hoc in te stellen, \&aarmee d-e aanv;szig-' lecien accoord gaano.
Voa' zitter ond.erstreept nog eens duicelÍik het feit, dat \r'ii al-s
Hazenkanp geen keus hebben, gp zien d e hui-dige ontwikkeling in Nijrnegen-
Zuid.. \4iij moeten met oeze ontwikkeling mee, als wij ons in d.e toekomst
aLs vereniging wil1en blijven hand.haven"
Vervolgens voncl rveer Ce tra.d.itÍone1e huld.iging plaats van d.e leden
d.j-e vele jaren d-e vereniging trouv" bleven.
De volgende personen ontvlngen :.11e een '1t)-jaren spel-Cje:
Iïr. J. van i{ken, Hr. E. Coljee, !ir. P.H. Jungr l'tqi . A. Vosr l\4evr.
E. Backhaus,, I\Jievr. ,3. van troenen, Hr. Fo Peters, I{r R. Martens en ilie''/r.
Th" Eingelhoff. De 2O-jarige l-ed.en: merrco f. T{end-riksen en N,evr,
C. Boerema ontvirgen het 2O-iaren bord,.
Tevens werrl op deze .rvond afscLreid genomen van d.e heer Schc1ben, oud.-
votr zttter vun d.e alC. Rolsclraatsen. Enkel-e led.en d-ie zich gedurend-e
het afgelopen jrear voor de vereniging verd-lensteliik had-den gemaakt
ontvingen een blijk van lvu.ardering
Dezaf,leline h.rndbal ,,rierC in verb,:.nd. met het belraalrle kampioenscitap een
nieuwe ba1 eanseboCen.



Als laatste agendapunt ksmkldex volgt d.e rondvraag .

Hr. Ilend.ri-ksen informeert hoe het staat rnet de bind-ing tussen hoo-iabest.
en orderafdelingenr ïoorz. antwoedt, d.at er goed samenspel moet zLJn, vo
ro oral wat betreft d.e ontvvikkelingen rond" d-e sporthal"
Op een vraag van d-e heer van Raay betrel'r'end"e de toekomst van d.e ai'd..
Voetbal kan voorz. m"eedelen d-at d.eze al'Celing mJ-sschien bi; een i-rr-
tegratie met S. en S." voor d.e vereniging Llatert moet vuijken. Alles
hieromtrent is echter nog zeer vaag en d.e otrlu,ikkelingen }rinnen nog

" lang d.uren.
Volgens d.e heer v. Raay is op d.e l-aatste commissievergadering tevens
gesproken over pen cpmmissie 'rwljkblad.'r. Hem irrordt neeged-eel-d., Cat
d.e heer Seynder zittisrg heeft genomen in een voorbereid-end.e commissie
d.ie d.e mogelijkhed.en van d.it blad moet ond.erzoeken" Zoud.ep uiij in d-e

toekomst vanörex dit wijkblaC gebruik gaan maken, dan kan het c1u bblad
i i opgeheven word.eno

Hr.,Bogaard.s vraagb pf het ni-et mogelijk tÀ'a,s de ld.en van te voren in e
lich.ten over d.e belangrijke beslui.ten ilie rcnd. de sporthal genomen mue-
ten worden. Iliertoe is het bestuur d.oor d.e d.agelijkse verand-eri:rgen

..-rond. d.eze materie niet ia staat tseweest.
Het Hoofd.bestuur vgrzoelrb d-e aanvrezige Led-en om toestemming verd.er te
:eog€Ír gaan met haar onderhand.elingen met hettBestilr van d.e Stichting
S. en S. en tevens wat betreft d.e vaststelöing vafi de contri-butie.
'Gezten de. weinige ppotesten wofdt" aangenopen, d.at d.e vergad-ering aecoord
gaat.
Voorzitter .dankt hierr:a alle aanliiezigen voor hun belargstelling en
sluit de vergad.ering.
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