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N0ïIItrIli
ven rl_e Buiten,.rer+cne À-'l-r."emene Lerlenrrergn4eri.ng Op rrt Oe.ítÍïi-,r" 9 Cecember
197A in het iiijkeentrum Hatert.

On 2r)'ll uur o;ent cle voorzj-tter W;r Rrunet d.e ltochebru.ne de vergrCer.i.ng
en hee+, d,e ?1 ae.nweziqen i:el }.,on.

-{.1s "in.oel,onen stu.k" is de brief v:.n I.l . llin-elhoff, Cie r,re-ens omst,:.n-
;ig}:ec.l sn nj-et a.anltezi.'i ke,n z...in.

l'lat betreft het stanCpunt t.a..v, r1e fusie tu-ssen r1e K.itlil.3. en r1e
ii.A.S.3.: hier strrirn i:",1-1e ie.rirrlezigen pcsitief tegei':over., niemand is
te,ten. ilel zal op voorstel v::.n rle heer: Th. Sutmu1..ler, een ilpe.rte a.dmi-
nlstratie vpn de softb;.-]-.] afdefin,l r,.J61r'lcn bijgeirc',;LCen, evena.ls een
aparte contrj-butie met een r-rr.oeftijrl va-n een ja-a.r. Op de vraag van de
Íieer v,d. Vegte, of ie softball.sters ook mee noetcn bete.l-cn voor de
f eestevond (bi j 2!- jarig beste-an) , 'lrord t bevesti,qend geantr.'oor.c1.: d it
.ccldt tevens voo? .j.ntr<lducós,
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o",rokl'le de pauze heet
het..reen dorr de

r-ionCvraag: Uit meerCere monrlen kornt ní-re.r vorcn
ernhleem te voorz.ien. Voorbeelrlen vrn bestaa.nde
hoofdbestuur r^rorden a.engevraa.gcl,
lle spelers zul-len , op vc1 er verzoek één irleur

dè-T'ë6?-J. I{enCriksen harteli jk ue1}:om,

de tenues rrlíeertr van een
emblemen zul1en bij het

oren;j e liousen gaan rlra.gen

i

!

i

I

I
I

t

at.ytttr;zi-ng.n met a.o;:l a.us tro::dt bekrachtigd "

Iïet vo1genC.e ond.eriierï: het bestr-rur. .tr1s lr,':n.lirl::ten rrcor r.e .ra.cl.tures
konen n..írr vorerr: ï,liej. lri, Spi_iker.mr:"n, lrej, L. Jans:.,en en ri.e heer
J. llohn. fiet betreft }'1ej^ Spi jke,::nan i.lorir,t door Ce heer B. Ca.stel ei_ jn
het bezt^;elr ,5;euit, het "geen gezond-e situe"tie te vinrLen ilat hexra::.}C.e
rel:,.ties in lret bestr-rur zouden komeir te zitten", hert,eleen ook niet in
de reFiel-crnenten l,;orri.-t tocr"esta,an" l,reze nening bl-i jkt rnee',.,rlere te zi jn
toegeri-u,:n, Omtrent c.].e heer Rohn uorr-l en enl.rsle rrrírger door rj.e heer
llutmullcr gesteld, die rloor rle voorzitter en rie de-ebetreffend-e heer zelf,
itorri en ber:nt',roorrl "
ï)e voor:ritter zou Ígr.rlp.g een 7-mans bestuur wil],en z,ien, mita.r d.it i.,-orcr.t
d.oor rle mecrd-erheirl niet ncdi:ig gel.cht.
l,rc taken r'rorjen a.l.rir,r.s verr.]-ee.l.d-: liej, Spijk.errnan, a.1s -qeen bestuurslld
zi jnie, i,red,stri jr)-seeretaresse, iiïej. Janssen secretaresse en de heer P.ohn
als bestuurslid" 0e kanC.i,:l-,.iten rrorden rerdea rioor do voorzitter verzocht
e.chter d.e tl.fel p1a.;:ts te nemen.

!e ereknuppel kan njet r+orden uitg:ereil:t, da;'r: Ce ïersoon rn ki,restie
nict ;:air"l;ezig is; d,e uitreiking za1 nu on d,e eerstvol,.end,e quizavond
p1n.:,r.tsvind en.

l'la veel heen en ?ieer gep"e"al zal d.e uiteinr)elijke kleur van de .ii;cks
zxa,rl net r.titte letters norCen. r:eze zul.Len uitsluitend door het 1e team
gcbrui)<t moflen "i;,lld-Gn. i-iil iedere r,;e.lstrijd zulfen ze lreer lngoleverrl moe-
ten r:ord,on, bi j ,.lc heor Ce.stelei.jn :ir.. die voor het beheer za\ z,argen
en tevons d.it j:;r.r Ce col;ch" de he..rr Van Iia.l , ter zíjde za.! star.n,
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l-je doelstelling va.n de clrrb vorCt ncg eens extra. bena.drurl<t: het cerste
tean "moett'na.ar de eerste k1a.s promoveren, A1-l en l'iorri.en ri-a.r:rom nog eens
opgepept, honkbeLl nog neer bel;enc',heid te geven en rle coa.ch en d,e heer
Castelei jn, z,o'ueel moÍieli jLr steun te geven. om ri.eze do.:l-stel--l,ing te kun-
nen be::eikc;n.
,1ie heer de 1,/e,1te -r:ect nilmens al-le rri'.nlrezigen de voorzittet d,ank voor het
vinrlen van een sponsor! d.e lii.V. Pfeilrs Zaken.

lliets rreer aan d.e ord.e zijnd-e, sluit de r,'oorzitter om 22.r) uur r.-r,e vera
,eaCerins er ir'cflst een ied.er ltel- thuis toe.

l, "IÍ.J . Janssen.


