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Ledenvergaderi-ng gehouden op 12 dec" 1968 in ttDe Kajuitt'.
Aanwezig waren 24 stemgerechtigde 1eden.

Vooràltter opent de vergadering , waarna sekretaresse de notuLen 1eest. Deze worden
onveranderd goedgekeurd.

Hierna kont de jaarlijkse begroting aan de orde. Het hoofdbestuur stelt voor het
begrotingsjaar te wijzLgen en te laten lopen van I aug. tot 31 ju1i. De vergaderingen
ln meÍ en dcc. kunnen gehandhaafd worden. De begrotingsvergadering zal in mei plaats-
vlnden, in dec. volgt dan de werkelijke staddo Voor de sektle honkbal za| íovorrlo
het seizoen een uitzonderlng worden gemaakt. Zij zaL haar begroting in dec. kunnen
indienen.
De vergadering gaat met algemene stemmen met dit voorstel accoord.
Vervolgens wordt de begroting voor 1959 besproken. Hr. Aartsen vindt deze we1 erg
sober. Ienningmeester antwoordt, dat dit ffn verband met de overgangsfase nlet anders
mogelijk is.
Iír, Kersten i-nformeert naar de administratiekosten. Penningmeester deelt mee, dat
de algemene adninistratiekosten voor rekening v.h. hoofdbestuur komen. De rest moet
door de sektics zelf worden betaald.
Iïat betrefg de subsidie kan hr. Vonk meedelen, dat deze voor de jeugdleden over 1g68
wordt overgegeven aan de sektleso
Aktiviteiten sekties lopend seizoen.
Honkbal.Jaarlijks toernooi op 12 en 13 april. Voruing jeugdcommlssie en jeugdtoernooi-.
de sektie telt momenteel 47 leden.
Bestuurswijzigingen: Afgetreden Hr. Bongers. Y{erd opgevolgd voor de heerl'an Raay.
De scktie zal ggg fusie met andere verenigingen aangaan.
Badminton. 0p 15 en 15 maart het Marieke v. No -toernooi. Op 15 febr. invitatietoernooi
ln hal Nr0.r In april onderling toernooi in Grootstalo
Lbdental is groei.enile.
Ig.g&4. het aangekondigde toernool voor 19 april is vervallen. Ledental groeit.
Handbal. Zaalhandbalcompetitie ln november. 0p 2{ aug. toernool.
Ërrqnag-tleL. G;rnnastiekgala kan 1.v.rD. de hieraan verbonden kosten nlet doorgaano
Onderlinge wedst::ijden en vaardigheidsproeven zullen wel worden gehouden. De ttrnafd.zal aan wedstrijden deelnemen en met è trampoline za1 een denonstratie worden gege-
ven in de Vereniging op vetzoek van de Nijm. Jeugdraad. Ledental ongeveer constant.
Brtrrf f xxdnxlrxxtrmix trxctutxrrrËxrnagxgrrf,xrcii:rxlrlÈ!:er[rE!11 .
KLubblad. De voorzitter tlankt de oude redaktie en aI haar medewerkers yoor de verzor-
ging van tfDe Hazenkamper'"i, en heet de ni-euwe redaktie bestaande uit mej" Lelyveld en
de heren v.d" Bemt en van Boxtel hartelijk welkom.
De omslag van 1968 za]- ook voor 1969 dienst doeno
Betreffende de zaLen deelt sektie gymnastiek mee dat zíj in de toekomst in de wijk
Dukenburg aan een eventuele gJrmnas tLekzaal de voorkeur geílf,É boben werken in een sport-
hal.
Daar nlemendd zich meldt voor de rondvraag sluit voorzitter hierna de vergadering.

Voofzitter: s ekre tares s e :

- -J: ri,!l' / \iL / \ / ,:,tru
i 'v *tJ rt

I

" ,LL Lí^ . +YY--

-- 
'/'


