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' AanweVlg 2l stemgerechtigd.e leden.

'' #ffiier opent om 20.J0 u. de vergadering en zal iov.mn het feestelÍjk
karakter van deze avond., zÍjn opening erg kort houden. ILij heet de

aanr+ezige dames van hartc' welkom.

2. Med.edelinEen - notulen.- 
ffi.". zal d.efi-nitief gehouden word.t in Vughtt
IIotel Ír1e Witt2it zo deeit voorzitter mee. Na d.e receptie om + 19.00 u.
vertrek Per bus.
I{r. Ivlaarten }ecates nerkt op d.at hij niet alleen de aehternaam maar ter
verduid.elijking ook graag d.e voornamen geschreven ziet. Sekr. .zal er
rekening mee hóud.en, waaïna de notulen worden goedgekeurd.

3- Verkiezins bcstuurt--EiffiW"Brunetd.eRochebrune,HanCaste1e]rrrrlexJaspers
en Ted. se;mder. zi-jn wel herkiesbaarr vergad.ering gaat akkoo:nd.

d- Bes:otinsc
n necates vraagt penningrneester waarom verhoging kontributie

noodazakelijk is
penningn. sielts a. Dat d.e inkomsten oud papier geen basis is om mee

te werken, hierop kunnen d.e uitgaven niet ge-
bàseerd- word-en. Valt deze inkomsten weg, moet d'e

kontrÍbutie d.rastisch verhoogd" word.en, vand'aar
ieder jaar een kleine korrektie.

b. vi:rdt dat fl. 0125 p.mnd,ftoot eenioren geen be-
-- zwaar mocht zijn. 4 vernogrng'

c. dat d.e kontributie van d.e jun. led"en aI jaren-
lang veel te laag is geweest, d.at d.aarom deze
verhoging niet onred-elijk is.

IIr, Cees Boggards stelt dat kosten oud" papier begroot zijn op fl.1600r-
deze gegev"ÀÀ lfi3vcn niet kloppend. als de lnpierprijs in elkaar klapt.
Penniiglneesters "= 

i" uitgegaan van fl. l00r- per rit.
Cees Bogaards : trIiet in begroting opnemen.
peruringmeestere Is erroor wel te begroten daar and.ers andere posten

verhoogd. moeten worden. Geeft toe d.at dit een zeer
wankele basis is.

Rob v. Raay e vraagt of er d.it aankomend. jaar weer een sponsor is?
Voorzitter : Ja, De Sond.sspaarbank.
Voorlopige begroting goed.gekeurd.

F!>..
5. 1O.,j. led"en:

Het voortzetten van ecn tad.itie is vaak erg prettig vooral a1s het
gaat orn 10 i. leden te hulcigen, stelt voorzitte". §1q_ 

ovel-
Ëand.igt Han castelep en cadeau en zegt toe persoonlijk IIr, Aad

Hoose het gesehenk tc overhand"igen. (verhind'erd")'

6" Ereknuppel-:
ffiste1td.atd.ezed.oordeheer}ickKorstanjebeschikbaar
gesteld.e ereknuppel word.t overhandigd aan een ]j-d' of led.en d'ie
à*Vt Ailuonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de verenigi-::g'
Hij steit d.at de heer trbancois van HaL zLcln zeer heeft ingezet voor
de vereniging en hoe d.an ook de knuppel verdiend. tr'elicitaties en

overhand"igi-ng van d.e knuPPeI .
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7. Selangrijk bestuqqVoors :
reI Dingelhoff cLe zaal (even) te verlaten.

Hij d.ee1t mede d.at in het kad.er van het jubileum het bestuur gemeend.

heeft een nieuw instituut in het leven te roepen, d,at zuiver synbolisch
is, wat niet wegneent d.at het echt wel iets betekend.
Voorstel bestur:r, met on:liCd,ellijke ingang, gezien hun verdienste voor
d.e ver. in d.e afgelopen jaren te benoemen tot 1id. van verdÍcnste, de
herene Cees Bogaards, Toon Bosnan, Bep CasteleSm, Han Casteleyn,
Gcer trhancissen, Ibancois van Hal en Vince l{azel. Voorstel d-oor de
vergad.erÍ-ng goed.gekeurd, waarna voorzitter d.c iled.en van verdienste

Erelidraaatschar c

Voorzitter stelt d.at cLe heer Kare} lingelhoff
treffolijke werk voor onze sektie, tekort is
benoeming erelid. is. Gcen tegensteruners.

gezien het vele Yoor-
gedaan. Vraagt wie tegen

ïn zijn toespraak tot d.e heer Karel }ingelhoóf stelt dc voorzÍtter
dat hij tckort voorzitter hras om het voorstel in te dienen jou te be-
noemen tot erelid.. Gezien het vele werk (vaak alleen) voor onze sektie
en gezien het feit d-at gesproken kan worclen van Karel rerlde de clubt
ben 1k ernorn blÍj je te kr:rr:nen mededelen dat de vergadering (tOA/o!,
terwijl naar 2/J van het aantal stenuiren vddr nroet zíin, besl-oten
heeft je te bcnoemen als erelid.. Hierna volgt een welgemeend en instenraend
appl"rurc.
RonclvraaAt
Hr. Mlarten Dccates vraagt naar de aktiviteiten werkgroep PnR.
Itr. Ted §egmder geeft toe d.at niet a1Ies uit de verf is gekomen door
o.a. tijrlgebrek. Het begin was zeer enthousi-ast maar ebd.e later wat r,reg.
Wi1 van nu af opnieuw-starten. Za1 werkgroep opnieuw benaderen om plannen
vcrd.er uit te cliepen.
Hr. Àlfred" Rijnberk vraagt haar werpnachine, or:rd-at aan de slagprestaties
iets noet gebeuren. Over aanschaf werpnachine zegt voorzitter d.at er nog
rrietsrr rn rol speelt, waaroveï hij zich nu nog niet kan uitlaten.
Subsid.ie via dc I{.S.F. is misschien r,re} nogelijk. Zul}en infornraren.
Bij vold.oencLe fj-nanciëfte nid"d.elen belooft voorz, c1e zaak rrader te be-
kijken. Voorstel penningneesters over t d, l* nnand,, wannecr,.?6àdffi1'
reiskosten en materiaal afgewerkt zí7n, bekijken of het nogelijk ist
vraagt enkele Ied.en hen hierbij te helpen. De heren Han Castefeynr
Jan ven Aken, Alfred. Rijnberk cn Vince Hazel zeggen hun nedewerking toe.
Opnerkingen betreff end.e werpr*achine :

Vince lÍazels heb horen zeggen dat machine aangeschaft kan word.en,
hoe zit d.it?

Alfred- Rijnb.waar is geld. van oud. papier opbrengst gebleven?
Cees Bogaard"se feestavond- schrappen in plaats hiervan werpuachine.

geen gelc1 , gcen feest, liever werpmachine (voorstel).
I{arel }ingelhoff s rraagt d.e voorz. antwoord. op C.B. rs voorstel.
Voorzittere vraagt d.c vergadering wie neögaat met voorstel van C.3.

blijkcn slechts enkele Lecien te zijn.
Bep Caste§n: 31ijkt na d.oornenen d.e financiele toestand. niet

toereikend. te zijn vooï aarr.schaf wcrpnachine, d.an
nieuwe vergadering uitschrijven en leden Iaten. be-
slissen.

lvroorzitter: Stcnt toe net voorstel van B.C.
3. Castele;m vraagt of in verbancl met nieuwc veld. kontakt opgenornen is
net sportstichting iv.fl. bepaaldc voorzieningen (werpa.-Scoreborcl-
clubhuis). Voorzitter zegt dat cr a1 kontakt is geweest.

B. §llliJfs,
Voorzitter d.ankt alle
wenst ze een prettige
Sluiting

lcden voor oprechte wijze van vergad.eren en
voortzetting van cle avond..

I. Hendriks en-\,rlestr j-lc.

sel<r.

gelukwenst.
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