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Aanwezig waren l0 stemgerechtlgde leden.
I. Openlng door de voorzitter.
2. IngelÈomen stukken: Van Fam.Krol en mej.v.Baal is bcricht van vcrhindcring

binnen gekomcn.
3. rtDe Hazenkampcr?r .

De Hazenka&pcr wordt momentcel- door de sociale dienst van de Gcmecnte
gestcncild en verstuurd,
De huidigc rcdaktie-commissic bcetaat ult:

Hr.v. d.Bcmt
I{r. Theuniss en

Mcj.A.v.d.Sloot
4. Bespreking begroting.

Dlt Jaar is voor het cerst een gezamcnlijke begroting lngediend.
Gezlcn de omvang van ontvangstcn en uitgaven kwa^m hetvverzock ult dc
vcrgadering dc controle te verhogen cn tlerhalve de kascommlssies van de
divcrse scctles te verzoeken raecrdcre malen pcr Jaar dc kas te controleren.

$ekele opmcrklngcn in hct algenccn en over de bcgroting.
Handbal heeft beslotcn hct vcldhandbal te stakcn cn zich tc richtcn op
zaalhandbal.
De eontributie is vrÍJ hoog n.1. f .'l2r--
Voctbal: Het 40 jarig bestaan wordt gehouden in Augustus met ecn toernooi

en ecn reccptle + feestadvond.
Ecn bedrag van f.5O0r-- ig hiervoor ui.tgetrokken
op de vorige begrotlng 69170,

Honkbal-: Blljven tot nu toe binnen de b;grotlng. Yíordt ecn afdcling Softbal
opgerichtr Dames ]t[ jaar en ouder. Hct ligt ln de bedocllng de
afdeli-ng Honkbal cn softbal sa^ucn te voegcn.

Gymnastlek: Een verhoglng van de contributie ad.f.5r-- was gezien dc stÍJgcnde
kostcn noodzakeliik. Bij de afd.Badminton za1 Gen vcrlaging plaats
vlndcn' 

!l'' q lz u-ï^
HuLdiging lcdcn: 4O jaar McJ.C.Wcnting - Iticvr.V.d.SIoot

20 jaar Mevr. v.Raay - Hr.Eggcnhuls - Hr.lhomas
10 Jaar mcj.ïÍildcrnls - Mevr.Boone - Mevr.Heideman - Hr.v.Baak.

Voorzlttcr bedankt lcden voor langduri-g lldmaatschap en overhandigd de leden
de gcbruikcllJke aandenken.Iot ziJn spljt kon hij dc 20 Jarcn borden niet
uitreiken en hij hooptc dlt zo snel mogclljk tc kunnen gocd naken.
Bestuursverklezlng: [ot sccrctaresse van hct Hoofdbestuur werd gakozcn

Mevr. R.Bcrger-K1op.
GJrmnastiek: Hr.Kerstcn nict hcrklesbaar aIs gccrctarj.slln het bcstuur werd

gekozen Mevr.Wleczorek (sccr. ) Hr.«I.Scegers
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In het bestuur van afd.Honkbal en Badmlnton zulIen de mutaties nog plaats vÍnden.

loekomstbelcid: De vlaag werd Sestcld of dc Hazenkanp zich moct
op tte wijk Drkenburg ja of necn.
De wiJkraad gccft de voorkcur aatl het oprichtcn
vcreniglngcn.
Voor dc toakomst za). ten aanzien van ultbrcidlng op dc Ilqkenburg
een voorzichtig bclcld gevocrd wordcn.

Rondvraag:

afd.Badmj-nton cn Gymnastiek zuIIen gezamenlljk bestudercn of
van lelding Ccze gcbruikt kan worden voor zoweL Badminton als

bij hct aantrckken

Hr.v.Boxtll deelt medc dat ook dit jaar
IIij verzockt de andere secties tckst Ln
bockJc vermeld staan.
V1agr Voor de diversc secties zal. een i.nsigne ontworpen wordcn van 30 bii li cm.

om deze op de vlag te bevestlgcn.

Yoorzitter
H. J.Albcrs
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