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-Jotgens tradltle
]Liser
MeJ. Berendracht
Hr. v. Teeseling
MeJ. Vennink
Mej. Janssen

Mevr. Stolk

ill***rrtgt xhnix$eerrrrrlagxrxrxkrixslkrrteri.ax^t
Hierna volgen de jaarverslagen van §ekretaresse en

met beidc àccooï'do
Vervolgens wordt na het verslag van è kascommissic
Eia;in ncmen zitting de heren Bogaards en Krol. De

pennlngmeester. De vergadering gaat

een nieuwe kommissi-e gekozen.
afd. Badminton zaL nog een 1id

20 )aar
Mevro v. Ingen-v.d.Haar
Mevr. v. Teeseling-Pronk

deze avond officicel een fej-t"
en ilxhrrtlnxfias Kievit ende heren

25 iaar
Hr. Vonk
Hr. Korstanje
Hr. Irensink.
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1 everen.
IIet Bestuur s telt voor in de toekomst het vereniginsJaar ta latenlopen b.v. van
q-qptember tot september en de begrotóngen van de diverse onderafdeli-ngen rxdrrxir
§§If;g""*irxÍf,nxgruirxhngulirgg gezamenlijk te presenteren op de ledenvergadering.
Voor afd. honkbàl zou in verband met het seizoen een ui-zondering moeten worden gemaakt.

- De buitendaguommlssie kan nededelen, dat aIle aktiviteiten geslaagd kunnen worden
genoendo Janmer was echtcr, dat het onderling verband ontbrak, Hieruit kan lerlng wor-
àen getrokken voor eventtele toekomstige evenementeno Voorzitter dankt hierna de

buitàndagcommi.sslè na.mens alle leden voor hun activiteiten gedurende het jubileumiaare

Hierna komt de per. best,L,rrsr""tiezing aan de ordë. A11e bestuursleden werden herkozen,
zod.at de bestuurssamenstelling ongewijzigd bleef'

De installatie van de g)rnnstlekcommissie werd
De commissie bestaat uit de dames Boone en Yff
Korstanje, Kersten. Eggenhuis en van Boxtel.

over de jubileumultvoering, DezeDoor de heer Korstanje wordt hierna veÈag uitgebracht
mag zeer zeker geslaagd worden genoend.

De reunleqommissj-e deelt na haar overzicht van de jubi-leumactiviteiten te hebben gedaagt

mee, ttat zij in het naJaar een poging wilIen ondernemen tot donatie bij de oud-leden.
Voorzitter Julcht dit voorstel toe en dankt de reuniecommissie voor haar vele werk
rond de jublleumvlering.

werden in deze vergadering de veel-jarige leden gehuldigd.

Voor de rondvraag meldden zLehz
De heer Franken. Deze vraagt hoe het staat met de bezetting van de sporthal in N.-Oost.
Voorzo deelt mee, dat na overleg met de heer Verhallen de dinsdag voor ons beschlkbaar
is van t5 - * LL.
Kr. KorstanJe; Hij info:meert of het niet mogelijk is een reunistenclub te stlchten.
Voorz. wijst op hàt voorstel van de reuniecommissie dat eerder op de avond werd gedaan.

Nadat voorzitter nog heef,t voorgesteld een nieuwe redaktiecommissie te vormen uit
leden van de diversè onderafdellngen en de aanwezigen heeft bedankt voor hun opkomst

wordt de vergadering gesloten.
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