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Bestuursverit.lderi;:r; op 2+-1-195+.

Behal-ve l{r. Boga.arls 2]' 4Ít rrle ..:e,luullt'sl-.:.,rerl. 
.ir'1.1 izLo.

fngekone,. stuki<en : Eeen.

De notulen ,ler l-:-,.tste tv',;)e ver,':iierins-en qorden ËoedreKeurd.

]fr. Korstanj e k onit e nk -=l- e z,rken t,esp::eken. lli- j iieelt rnee, v-rn -le -i.eer
Railer,.rker het verzoek t,: irebben otrlr'3n;,;en om r1e;'inaIe van te Eynnistlek-
demonstratie, rie _:ehouden zrl u,orilen ber geleg:nheiC van KóninginneloJr
te verzorgen. tt Br:stuur gr;rt u.ccoord., riiÍts deze iin:r1e uitsl-uitenl
door llazenk,mlJers y,,oríit p$gmcssrd uitgevoerd. )eze oetenini:; zou ian te-
vens kunnen .lienen voor clt) ultvoering.
De heeï'v;in der l'1:s tirarkt veil ilÈ g,elegenhei,1 qebrui-k een v;erkscner.La
bil Horst;r.nje in te ilicnen, Deze z.r1 C. e zaak bestuderen, lïij verzoektIt Bestuur, ook n,enens de overige leirlers te no;ien stoppen met de vàar-
dignei.d.sproeven tot eind- L9to5. ,ir zijn niet volrloende .rttributen. Rlrgor
en brui: ongelijk ontbreken. Tevens v re1:;f, [ij sekretaresse of Ceze een
verzoek aiin oe leiders v;il richten or: cefenstof voor de ultvoering van
1965. i\;,en kan dit bij her in,lienen, ï':r.,1rna dane en b,esprekin_r *et s.IIe
betr"okken leid"ers vol,t. iekrete:esse zett toe e . en u. koilende week te
zuLl-en regelen. HÍern,r vertrekt Kors fuU"j à en KorT,t d"e sporttoto aan d.e
orde. IL,ren is unJ.niea v1n nening, d-:.t Thomas zLJn eigen adressen poet
hourlen. ;)e verhoud"ing.707c afd..- )O 4 kas lijkt een redeli-jke verfrouCing.
1i,at Ce verCere olszet betreft zull3n rre ook even noeten ai'ri,.1g65en met
nelke voorstellen en :-deeen de .nCer,rfdelin3;en ui-t de bus konienn
Voor de i'ez;f.renlijt<e verga,lering v:n J0 jan. àos. z4l tt tsesbuur nog
een natier st ind.punt bep:rlen.
Rondvra;ei: I[evr. Krol vr.r,rgt hoe s,e de controle opC e lessen a;ian reiie]en.
Ilev-'. ',rr Geel ;:.ntu,ooriitr ,1::t deze control-e op rt ogenbl-ik nieb ur.jent is,
d--iqr f t doorschttrv )rl rr.l.ar vL, v \r rrr)+pen rouienteel- vlot verloopt.
Hr. 'itolk be]ooft Ce zalen eens l:.ni:s te ,:'.relrr on f t materi.rirl te contro-II_

I

1

feren. en deelt r,.ee r samen riet liorstanje ooK ,1e 2e
meenteh$is op 7 febr. à.s. te zul-Ien bezoeken.
m €eo vràa;T, ufn iv.evr. Krol of itr,evr. van Geel en
beschixb.-rar it'iIlen stellen als contactpersonen voor

ver[g dering op rt Ge-

;in tsrinknuis zidn
resp. zaal Reestr.

en i,aterstr. antwoorclen d.eze bevestigend.
[,ev'.. v.:.n Gee] deelt nree, Ce,1r:iehoek op 1e nieu',,.e l{azenkamper te hebben
gemist. Voorzíbter miste een gredeelte van zijn openlngsu.oord in he} cLubbl
blad.. . Is de reCactie qterechti3d eigenmachtig copy van r t Bestuur te laten
verv.illen? Nadat Hr. ï/.d.. i:fus en ilr. Bri nkhurs hebbren toegezegd
d.e heer van r'/i-erssen te zullen bezoeken /.v.ta. de tekenlng voor een nieuw
clublokaal s lui t voorz. de verg aCer -ing.

Voorz.: iekreta-resse:


