Jaarvergadering gehoud.en op 26 mel 1965 1n het Prot. MiI. fehuis
Borneostraat.
Aanwe-zlg: A1l.e Bestuur.sled.en, . .29.. stemgerechtigd.e en -+---niet stemgerechtigd.e leden.

Niet aanwezig: csnmlssleled.en afd.. Rolschaatsen.
_hsekone_n stukken; BerÍcht van verhind.erlng van mej. de Smid.t, en d.e
heren

Faber, v.d.. Berts en Schmitz.
Vocrzitter heet a1le aanwezigen hartelijk welkoa en d.oet enkele mededglingen. Dc rolschaatsafdeling is ei eind.ellgk in gestaa[à-een
trainer te vlnd.cn. IIet tredental neent toe.
De afd' Honkbal heeft na haar propagand.aavond. een grotere toelooB varl
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d.e heren BucheI en d.u Maire bereid.- gpvond.en zijn lessen over te nemen.
fi!Írm Leest selsetaresse d.e notulen van d.e Iaàtste
1ed.euvergadcring
Ve wolgens
Ilierop votrgt het jaarverslag. Beide word.en onverabd.erè goed.gekeunl.
Daarna g: eft voorz. het woord. aan d.e penningmeester vooi neI f tnancieel
verslag. Dank zij d.e heren [homas en BrinkËuis bracht d.e voetbaltoto
ook dit jaar weer wat geId. in 't laatje. Hr. Erotenhuis stelt vóó,
d.e qir-o ge1d.e! z.spollu over te laten Èoeken naar de Spaarbanko Besloten
wonlt komend. jaar eerL groter bedrag voor het bouwfond.é te bestenmen.
Ned.at de balans j.s goedgekeurd. volgt het verslag van d.e kascommissie
Dc boekcn zijn gecontroleerd. en aceóord. bevonden]
Ia d.c nÍeuwe kaseommissLe ncmen zittÍng : Mevr. Mcviusr GD d.e heren
vaa lÍeerbos en Kerstra"
ierna _is_d.c period.leke bestnursverkie zing aan d.e ord.e.
C
neemt af sehei.d. van d.e heer Bogaaqd.s a1s penningmeester
heer Vonk 2a1 zijn verk overnemcn.
v.d.. Pras heet d.e heer Korstanje harter.ijk welkom
:om in het-EöË
net EöËhrur en
Wii zijn Hr. Bogaard,s veel d.ank verschulalisat. Hlj heeft d.e f inancien
g:) zond. aanzbn weten te geveno
leeld.ee-en
Na
besttrursverki.ezing volgt aJ nutoiging Ean een aantal 1ed.en d.ie
vel-e jaren onze verenigíng tiorw bleveno
Voe een 'lo-jaren speld.je kwamen 1a aanmerkingt (zie aangehechte lijst)
Voor het bord (ZO ;aa1)B (zi-e lijst)
kreine atrentie
jaren
een
2l
speld.jel
f.ijst)De
(zie
"en
lijsthoud.sters
onWií§ei
aLren
Yoor derondvr_aag-qe1d"en
'Voor
zich: Mej. vo Vierséen en d.e Àeren v.al-ÍeàtJ,
v.
leese}ing en Keeling.
yej. v. vierssen deelt mee, niet bij de verbandtrommel in d.e kast te
kunnen komen. ,rT is_ Sgen sleuter. tli krijgt d.e toczegglng, d.at d.eze
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z.§porrre zal word.en bijgernaakt.
!1I} _v.d.. Ve$be vr-aagt of er niet een aktie ond.er d,e leden gevoerd. kan
worden t.b.v. d.e boutrkas. Voorz kan hierop med.ed.elen, d.at öen nieuwe
clubhuiscommissie in net leven i-s geroepelrd.eze zal sam.en met oen
-;t bouw-

comj.ttee trachten zo veel mogeli;k-ge1d.-bij eue.ar

te krijgen.

,iio

volgend.e vraag kan cle fieer -uogaard.s meed.elen d.at tryÍ'*r in àö toekónst aI
onze veld.sporten rlaar d.e ttatertseweg zuIlen verhuizen. tE d.it komend.
selzoen reeds _zal gebeurea is nog niet bekend.o nij heeft-"àÀt."-§ítc**,
net cnkele led.en van het bestuur binnenkort een böspreking met de heer
verhallen en hoopt d.an nad.ereqped.eaelingen te lnrnnerr ö a,.

Hr.'Keeling zou graag vöór 1 juli van het Bestuw verneuen op welk
veId. komend seizoen gespeeld za1 word.en. ï[r. Bogaard.s zegt toe bij d,e
komende bespreking met Hr. Verhatrlen hiernaar meteen te informeren
Een en andcr zaL voor juli aan d.à K.N.V.B. moeten worcl.en gemelct.
(Dc huur voor het nieuwe veld bedraagt f. TuOr- (saraen met Sparta/
Hr. Keeling vraagt tevens of er voor cte voetbalafct. nieuwe netten op
over kunnen schieten. ue oude zijn gekrompen.
voorz. antrroordt, d.at we eerst moeten alwachten wat 't resultaat is
ctc
van de Desprelcang met oe gemeente betr. het nieuwe veld." rlijft
voetbalal'o. voorlopig nog aangeïrezen op 't oud.e terrej.n dan zal 't Bestuur öe mogelijxheid. h.iervan bespreken. De kalk komt voor rekening
van oe grote 1(aso
flrr vr ieeselrng oeelt mec niet over een vlag te beschil<ren bii tranaloalweostrr;d.en. 1 vlag is op 't rtontroalvelo, de and.ere ligt bii rneYro
van Geeno De laatste vlag kan d.oor d.e afd. I{and.ba1 word.en gebruiktt
tnaar moct na,elke wedstriid. mee naar hui-s worÖen genomen.
Op zijn ned.ed.Elffig d.at d.e d.oelpalen bcginnen te scheuren d.oe ondcs]nrnd.ige verpLaa.tsÍng belooft hr. Sto1k hlerover even uet llrekvogels te gaen
prate n
í.a.1. varr Gerr reeent stukje in d.e Hazenkamper betrcffend.e d.e handbalafd..
d.eeIt voorz. mee, dat d.erge}ijke problemen met de rcd.aktiecoumj.ssj.e
geregeld d.ienen te word.en.
Hr. v.d. Vegte deelt rlog mee, dat d.e verband.trommel op rt veld. aan
d.e drAlmarasweg zoek is. Hr Sto1k za1 hier achteraan treklcen.
Nadat d.e ber Korstanje d.e aanwezigen heeft bedankt voor het vcrtrouwen

in §en gesteld. sluit
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Molenweg 184

f,eeuwstraat 11
Sillensseg rT
Papaverstraat 4O
Groencstraat ,7,
Id.em.

v. tt Santstr. 27
Past. v. Soevershemgtro 15
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