Jaarlijkse Àlgemeae Led.cnvergad.cring
do Geffcrt-boerderiji

gehouden op 31 nej. 1)66

ÀanrczÍg ïaren {o staagcrechtigd.c en
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Yoorzr olent d.e vergadoring ea beet alle aarrlÍezigen hartelijk selkon, Eicrna geeft
hij bct roord. aan sekrctarcsgo voor het leaen van d.e aotrrlcn. Sese rorden onveranderd

goedgekeurd.

frgekonen stukkeng Sericht vaa verhindering van d.e heron Grotenhuis en Brinkhuis,
gemeente over net- en IÍ-athaken, d.ie ond.anks herhaald.e naarschrrrir,g
toch nog geregelf, ia de grasnat van het veld. aohterblijven. 3it word.t nog oensr
ond.or de aand.aoht van d.e ond.erafrielingen gebracht.
Vervolgens doet voorz. de volgonde meded.elingenr De gymzaal aan d.e Reestraat zal
rur op korte ternijn rorden verlouwd. §a lnformatie blcek, d.at d.eze verbouwing
allang achter de rug had. kunneu zijn. IÍij kunnen tijd.cns deze period.e terecht ia
d.o oude zaaL aar, d.e Eazenkampsereg.
Aan de noeilijkhed.en uet d.e taiding is gelukkig voorlopig een eind gekenen,
De lassen draaien wo6r regelmatig. taten rc hopen d.at d.it zo blijft.
tbt zijn spijt noet voorz. lckcnd. maken, cl"at hij na Ceze vergad.ering geen veorzitter
Beer Yan de vereniging zal zíja. Dnrkke rerkz,eaahed.ca en gezoadheidsrcdencn aoodzaaktcn h.em d.it besluit te nenou. Een ea and.er serd. rceds Ía bet clulblad. bekend.
genaakt.
Eierna krljgt sekr. opnieur hct roord" voor hot jaarverslag over 1965t rrrltrr elat goed
ontvangen nordt.
Vervolgens is d.e beurt aan d.e ponningneester met zi-jn versla,g over het afgelopen
jaar. 3it word"t cveneens na cyrksle '\rxa€en en opmerkingen goedgekeurd.

§c\rijven

Sekrctaresse leest hierna hct versla6 van d.e kaskomniesie, raarna mqfi overgaat
tot d.e benoemin6 lren een nieu.re oonpissie voor het jaar 1p662
À i*
EÍerin nemen ziiting, de heren van Neerbosohn Kersten en ÀIbers. i;rníu**#",:{
Daaraa ie d"e period.ieke bestuuxEverkiezing aan d.e ord.c. Aftreàend. zijn'td" h;;;"*'z7i
Srir:khuis, §tolk ea Yonk. De laatste steld.e zioh berkicslaar. 3e voorzitter trd.t

ttrssenti j ds af .

vertrelckend.e herea

Er. v.d.. Plas dl"ankt dc hrrrqxnÍtrlrtm+srrrr.lrs*rlk voor hun rcrk in het belang van
d.c vereniging ged.aan cn hcet d.e nieuwe bestuurelad.en nerrr. Boone en do beer
v.d. Sleot relkon in het Sestulr,r.
'i.,"1.
!-+l
De heer Korstanjg.gaa8t hetJ&ord. on richt-b1e zija_ Lcurt tot d.e scheid.end.e
veorzitter on heffià.nens zijn'Icstuursled.en te d.ankcn voor zijn leid.ing gedurend.e
I3aar. Hij ras d.egene die hct*ffiSi**^Ban een trenpolj-ne afaàIing
ï*"p
riehtenp hotgeen een goedc beslttt'ËtééË"te zija. Dczc d$d.cling is inmiaaets
uitgegroeid. tot een bloeiend.e on d.erafdeling ven d.e vereriiging.
Se heer v.d, PIas bijft ochtcr Iid. van d.e Eazenkan1t en zaggz heeft toegezegd.
zÍtting te zullen nemen in el.e techa. eoEB. vs63 hs*r4x d.e uitvoering bij het
{O jarig bestaan.

Ook d.e heren [uisman en Eraskcn spraken nog een afsoheíd.sroord.. De eersto naneng d.e raad. van comnissarisscn, de
laatstc n&Bens, d.e afd. Badninton.
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3e lijsthoud.stere krcgen eea llijk van raardeling eengelod,en. Contributie innea
ras vooral het afgelopen Jaar nict altijd. even genakkelijk. Ook d.e heer llheaoa
f,a.j. v. Vierssen arrrtr d.c hc:l v. Boxtel cn de heer Krol rerd.en nict vcrgetGn.
3e road'rmaa6: Ie heer van Raay rmaagt naar d.c vord.cringcn vna dc planncn \r@or
hct nieurp elubhuis. Ilr. Koretanjc kan hierovcr hct volgend.e nelden: Er hocft
cea rmij lange period.c gclcgea ttissen het uitkotscn van Àe tekcningetr cr dc koetenbcgroting. §a ontvangst rerd èezc kostenbegroting doorgestuurd uaar de raal
vr o. en d.c olulhuiseommissÍe,3e heer Bogaard.s hecft nee6ed.eeld. d.c zaak nu Lijua
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Yoorzr olGnt de vergadering ca heet alle aannezigen hartelijk relkon. Eicrna 6eeft
bij hct woord. aan sekretanessc voor het lezen van de notr.rlen. Seze rord.en onveranderd.

goedgekeurd.

ïrgekomen stukkenr Serioht van verhindering van d"e heren Grotenhuis en Brinkhule.
gemeente over net- en }iatbakea, d.ie ond.anks herhaald.e naarsohuwín6
toch nog geregeld in tle grasnet van het veld. aohterblijvea. Dit rord.t nog èens
ond.er de aand.acht van d.e ond.erafd.elingen gebracht.
Vcrvolgens d.oet yooxz. de vol6cndc ncded.eli:rgent 3c g3rmzaa.l aan
d.e Bcestraat zaL
nu op korte ternijn rorden verlouwd.. §a informatie lIeek, d.at 'd.eze verbouring
allang aohter d.e rug had kunnen zijn. fij kunnen tijdlens d.eze perioàe terecht in
d"e oude zaal aan d.e Eazenk€ulpsereg.
Aan d.e noeilijkhed.en net d.e lald.ing is golukkig voorlopig een eind. gekomen.
De lcssen d.raaien $oer regelmatig:. taten rc hopen dat dit zo blijft.
Sot zijn spijt noet voorz. bckend maken, cl"at hij na dezc vergad.ering geen voorzittcr
Beer Yan d.e vereniging za1 zija, Dtrrkkc rerkr,eamhedea cn gezoad.heidsrcdcnen nqoalzaaktcn hera d.it besluit te neaGn. Een ea and.er rerd. reede ia hot clubblad. bekend.
genaakt,
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Eierna krijgt s6kr, opnieur hct roord voor het jaarverslag over 1g65t rr:ttïrrr, d.at goed.
ontvangen nordt.
Vervolgens is d.e beurt aan d.e penningneester r,et zijn verslag over het afgelopen
jaar. Dit sord.t èveneens na enkele rrce€en en opmerkingen goedgekeurd..
§ekretaresse leest hÍerna hct vcrslag rran d.e kaskomnissie, raarn& BqÀ overgaat
tot rle lenoenoing rran eerr nleuwe comnissie voor het jaer 1!66r 'ibr-;\iffr,'leÀ -i.\
Eierin nenen ziitir:g, d.e heren van §eerlosch, Kersten cn Albers .
t-

is d.e period.ieke bestuursverkj-ezing aan d.e ordc. Aftredend. zijn ac uerlr.- à1'7t
Brinkhuis, Stolk en Yonk. De leatste steld.e zioh berkieslaar. De voorzitter trd.t
tussentijd.s af.
vortrekkend.e heren
Hr, Y.d. Plas cl.ankt do berrq:rlri:rkhrt*:cEr:rstatk voor hun rerk in het belang van
d.c vereniging ged.aan en heet d.e nieuwe Lestuurelad.en nevr. Boone en d.e beer
v.d. Sloot relkon in het 3estmi.r.
-,
3e hcer KorstanjË.SaaAt het*y8ord. en richfïp zijn bcurt tst d.e seheid.end.e
vosrzittcr on heffiTàrnens zijn'Icstuursled.en te d.anken veor zijn leid.ing gedurend.e
I jaar. Hij ras d"egene die hctrfglg:**^p"n een tra,apelinc araàring op ï"
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uitgegroeicl. tet een bloeicnd.c oa d.erafd.elina vaJr d.e vereàiging,
3c heer v.d. PIas bijft echter lid. van d.e EazenkaÉ, en scggz beeft toegezegd.
zitting te zullen nèEren in d.e teohn. oonrBo vs6r, irrirt''lr d.c uitvoering bij hct
{0 jarig bestaan.
Ook d.e herea Euisman en ïLrankcn spraken nog een afsehsici.§roord. 3e eerste nanens de raad. van eomnÍssariescnl de +rurir-rrrerrr llatste aa,unens d.e afd. Badnintoa.
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3e lijsthoud.sters kregen cen llijk van raardelirg aangelod.en. Contributic innen
í&§ rrooral het afgelopcn jaar niet altiJeL even geaakkelijk. Ook d.e heer [honta
f,aj. v. Viersssn anrxir d.c hcll. v. 3oxtel en d.e heer KroI rerd.en aict var8etca.
Se roa&vraaga 3e heer ven Raay v:aa6t naar d.c vordcringcn van dc plaanca v@or
h,ct nieurc elubhui§. En. Koretanjc kan hierover hot volgende nelden: Er heeft
cea vrÍj lengc period.c gelcgcn tlissen het uitkonèn yan de tekeningen en de kostenbcgreting. §a ontvangst rerC d.eze kostenbegroting doorgestuurd. naar de raad.
vr o. cn d.c olulhuiscommissÍc, 9e heer Bogaard.s bee§t nee6ed.eeld. d.e zaek nu bijna
róncl te hebbon. 3e zaak is besproken net èe r.v.e. Dc d.aad. 1i6t au bij het bestuur.
Eet Sestuur durft cohtcr alloon hicrin geen besllssing te nenen . IIet aal op korte
tcrmijn cea bespreklng beleggen net dc clulliuiscosnlssic an d.e r.y.oe raa,rrra
een d.efinitief lesluit zal rorden geaoaen. Wet betrcft c.c suggestial dlic rcrd geelaaa het chr.lhuis te gebruitGu voor gtrruonastleklesscn noet de heer K. aog aeedelen,

Lij

cte gemeente

er plannca beetaan enkck gyanastiekzalcn trrFr:írrrt llJ oeholcn in Eatert te
Leurcn. fc zullea èus cvcn locten afnaohton rat hicrvan rord.t vcrvcgcnlijkt
d.at

Hr. Kerstcn vraa€t of cn nict ceus een stukje ia hct olubblad. kan konca ovcr
verzekcrirg. De meeste g3rnaestiekLeèen reten bierven niets of relnig af.
§Ekr. zcgt toe clit zo spoedtl aogelijk tc sullen pleatsen

èc

E!. v, Boxtel rraa6t raarheaa d.e tra,uapoline noct verhuizen als de zaal verlourd. gaat
yord.en. 3e oud.e zaal is veel te laag.
Eet bestuu3 r=il-,r belooft h.ior aand.acht aan tc zullcn Lesteècn.
Hevr. laraer §laagt dat de'lossen van nej. cupiàB 8l"Ëeé"lBtIa"t Leginuen, 4.15 is
cigenlijk te .trxoeg voor d.c kindcren d.ic uit sohool roeten koaen. tícv:r. Booac
IcLooft eens net mej. 0. to gea)r praten. Hisschlcn kunaen haa.r urca ccn krartier
rord.en opgeschoven.
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