
I ed.envergad.ering d.e "Ea zenkamp rr,

gehoud.en op 23 januari 1970 j.n N.V.V. huis.

Aanwezig l1 stemgerechtigd.e 1ed.en.

1. Opening d. or èe voorzitter

2. Ingekomen stukl.en: Van enkele leden is bericht van verlrindering
bi-nnen gekomen.

3. Èíed.edelingen: De voorzitter deelt mode, dat bet d.e bedoeling is
het huishouclelÍjke ged.eolte van de vergadering a1s eerste te be-
band.elen en d.an liefst zo snel mogelijk, orn vervolgens een paar bingors
te draaien afgewisseld. mot wat daneen.

4. lezing notulen vorige led.envergeldering, dezo worden ongerijzigd goed.-
gekeurd..

5. "De Eazenkamfiffi.
Sed.ert het weer uitkomen vande Hazenkamper ruim 10 ja,rr ge1ed.en,
is de verzorging van het maandblad steed.s in eigen beheer god.arin.
De I aatste ti jd. gaf d.it pogal wat moeil ijkhed.en. Eet bèstuur her:ft
naar and.ero mogelijkheclen uitgezien en is da:rin geslaagd .
De verzorging van de IÍazenkarnper za1 plaate vinden tegen vergoed.ing
d,oor een gemeentelijke sociale instelling.
Het stencillenrvouwen nieten ens. na1 d.olÈq§"r komon te verval-1 en.
De vergaderin,; gaat met het voorsteJ .""ffi'
Er zal getracht word.en een nieuwe rèd.actie te vorrnen. De voorzitter
d.ankt alle med.ewerkere d.le in hot verled.en geho)pen bobbon en geeft
ze hiervoor een kleine attentie.
Speclale dank gaat uit naar Jan Verburg, die alle jaren tijd., machine
en ruimte beschíkba:rr beeft gesteld.. Als dank word.t een balometer
aangeboden. Tevene bed.ankt de voorzitl;er Merm, Casteleyn en líevr.
v. Raay voor het werk dat zij voor de respectieveliJk voor de afcl.
grmnastiek en in de redactie gfed.aan hebbnn.

6. Indienen financieel versleg.
De vergad.ering gaat acooord met de afrekerring;' ove:: h.et boekjaar
1968- 1969.
Van d.e kaskommiseie is bsricht ontvan6en d.at zij de boeken gecontro-
leerd. heb'ben en ze verzoeken d-e vergad.ering d.e penningmeester décharge
te verlenen! De vergad.ering gaat hiermee accoord.

Diversen. Vlag:
Ten behoeve van uitvoerlngen en demonstraties is het gonenst gebleken
een nleuwe vlag te besitten en r*el klei-ner aJe de huidige.
Voorstel Oymnastiekr Een oranje vlag te bestellen gele haas in groene
driehoek. Recbte onderaan embJoem van de sectÍo. Er ztrl,r-en tnee vaB
deze vlaggen beeteld worden.

Ita het hulshoutle]ijk gedeelte nord.en er een paar ffBingof e" gehoud.en
mot \reIe leuke prijzen onder leid.Íng van d.e reunie commiesie.
De muziek word verzorgd. door Aad Eoese (.f").
§a afloop lÍaa men unalleen van msning d.at deze vorgad.eriq; in deze
vorm vatbaar Ís.


