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Aanwezig: 33 stemgerechtigdc Ieden.

1o Opening door de voorzltter.
2o ï,ezi.ng notulen. Deze worden ongewijzigd goedgekeurd.
)o Ingek. stukken: Van enkele leden kwam bericht van verhindering binneno
4. Indiening begroting door penni-ngmeester: Deze wordt zonder wljziglng door

de vergadering geaccepteerdo.
Het Bestuur stel-t voor voortaan in de Je week van Juni de gezamenliJke be-
grotingsvergaderlng te houden en het begrotingsjaar te laten lopen van
1 aug. t/n 3L jdI1.
De begrotingen kunnen dan naderhand gedetaillecrd in de eigen sektlevergade-
ring worden besproken. Dit voolsteI wordt door de vergaderi-ng aangenomen.

5. Periodieke bestuursverkiezingo Aftredend zijn Mev . J. van Geel en mevro
F. Krol, ïespo lid en sekretàrslsèe Geenvan beide stelde zich herkiesbaar.
Voorzltter dankt de dames voor hun werk in het belang van de vereniging
gedaan.
Mevro van Geel wordt tiJdens deze vergadering benoemd als lid van verdienste
en krijgt de bijbehorende oorkonde apngebodeno
Daar nog geen opvolg(stÀrs bcschikbaar bleken te zijn, zaL tt hoofdbestuur
voorlopi-g met 3 peïsonen verder blijven wcrkeno Men blijft echter rt&à.r 3&Ír-
vulling zoeken.

6. Huldlging leden: 10 Jaar:A. Boursr Hov. Ingen, A. Jansen, A. lYalner, mevr.smlts,
H. Hoekstra, H. Mevius, H. Franken, ToA. Jong,
H" SnlJders, C. Pronk-Artso

2O jaar:B. Caf3eleyn, F. van Hal, J. Hendriksen, J. Koedam,
Go lrrdp Bogaards-Koeda'n, ïJ. v. lngeno ÀoJaspers,
0. Hoef , J. v. l'leerbos-Vermèer, R"Koedam-Kabouto

2J )aarzCo Bogaards, Jo P1uj.m-Kokr Jov.d.Vegte"

40 jaar:P. Aartsen, J. v. Neerbosu
Al1cn ontvingen bcfi bljbehorend speldje, wandbord of etso
Sporttoto" De opbrcngst hiervan blijkt bljna verdubbeld te z1jn. Voor2itter
brengt hiervoor dank aan de heer Thomas, di-e hiervoor verantwoordelljk iso
Aktiviteiten lopend seizoen:
Baddlnton: herhaling Mov.No-toernooi, invitatietoernoói en onCerling toernooi.
handbal t zaalhandbalinvitatietoernooi 1970 + Tsjechische wedstrijdo

Voorzitter zag hierbij 6"aag nog een planning voor een paralelakti-
viteit"

hÖnkbal : 69/7O Oost l{".,-lerland tegen O-t?-Dultsland. Jeugdcompetitle"
Hr. Hendriksen steLt voor hierb,ij nog een oude-leden-wedstrijd te orga-
nisereno

voetbal: Jubilewrtoernool p1m" ausc
gymno: ultbreiding v.d, huidige aktiviteiten met wandelen en een Srmnastiek-

gala o

Ronrlvraag: Hr. Bogaards vraagt of er niet reeds nu vocrzleningen moeten rordengetroffen voor «Ie viering van het 50-jarlg bestaano
Voorzitter: Hietvcor is een termijn van 5 jaar gesteld. Dexdage).ijkse gang van
zaken is momenteeL belangrijkero
Naclat voorzitter heeft meegedeeld, dat het hoofdbestuur de jaarverslagen van
sekretarissen en penningmeesters van alle sektÍes: in november rnoet ontvangen
wordt de bl-jeenkomst gesloten.
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