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Vergadering Hoofd"bestuur en ond-ercommissi-es op d.onderdag, ]0 januayi. L964

in het Prot. IvliL. tehui-s.

Sehalve d.e heer v.d". Plas zijn a1le Hoofdbestuursleden aanwezig.

Van de afd. frainpcline i-s bericht van verhind.ering binnengekomen.

Hr. Bogaards opent de vergadering en stelt als 1e punt d,e sporttoto aan d.e ordeo
Het hoofdbestuur heeft zich hieromtrent het volgende voorgesteld.; ïedere onder-
afd. neemt een eigen rayon en krljgt 'lO y'o v.d.. opbrengst. 10 f, is voor d,e kas.
Het bed:ag van plm. f.700r-- wat nu reeds binnerikomt, blijft voor d.e grote kaso
Thomas berrouclt vanzelfsprekend zijn eigen klantenkring.
1 Persoon moet een maal per week de zaak verzamelen, op lijsten zetten en tij-
d.ig inleveren bij Thomas"
1 }dan vair. elke onderaftlo ne€mt contact op met Thomas om een en ander te regelen.
-De resultaten worden t"z.to aayL lt l{oofd.bestuur nedegedeeld.
Wat rt Clubhuis betreft lcan de heer Sogaards meedelen, d.at d.e zaak d.oor B en W.

is besproken en dat ontneffing van de huur binneakort zal volgen.
Er is een afspraak gemaakt met de arciritect voor een tekening van en nieus
clubLokaal bij de sportvel-den in Hatert. Er za1 echter een lening gesloten
moeten worden" Wij zullen een renteloos voorschot aanvragen bij de Gemeente, a1s
de heren cornmissarissen accoord gaàn. Nad.ere meded-elingen volgen nog,
Er zijn nog l8l glazen te ver],gop.ry)éA\2fuqgaards verzoekt de honkbaLlers zi-ch
hierover te ontf ermen en belifftíi4ffiLlen inf ormeren naar I t taf eltennisspel
+ portefeuilte" tt

De wandelafci. dreigt ldeer eens ter ziele te gaan. Zi$ telt nog )6 leden verCeeld
crver drie groepeno Et zaL nog eens een opïoep om nieu'rre ledetr in lt clubblad
wo::den geplaatst
Rondvraaf,.Thomas vraagt ol' er 1 x per maand een vast stukje over de sporttoto
in d.e Hazenkamper geplaatst kan word"en. l/levr. van Raay zal d-it doorgeven aan
d.e reclactie.
Afd,. Hand.bal informeert of tt Cranje-Comit6 op de laatgte vergadering heefl; ge-
sproken over een hand.bald.emonstratie op koninginnedag. Hr. Stolk, d.ie deze ver-
gad.ering bezoeht, heeft hieromtrent niets vernomen. IIij zal op de volgend"e ver-
gad.ering informeren.
Àfd. Honkbal vraagt of rt nlet rnogelijk is, dat elke onderafdr €€Ír eigen vlag
gaat voeren. Hiertegen is geen bezwaar, mits d,e onderafdelingen deze vlaggen
zelf aanschaffen. 1
Hr. Bogaards d"eelt nog mee, dat de vlag voortaan bij rt veld opgeborgen zaL
worden en 1 bij rtrevro van Geelo
L{evr. Krol vestigt nogrnaals d.e aandacht op d.e gratis filmavond. welke gehoud,en
zal worden in het internaat van d.e l(lokkenberg op 22 febr. à.so
Afd. Bad.mónton vraagt naar de mogelijkheid. van indoortraining in een van d.e

zaleno Dit zou eventueel in de Reestraat kunnen, maar al1een op donderdagavond.
gedurende de zomermaand-en ats f;ypf§o honkbal geen i:cataixg indoortraining heeft.
L{evr. Casteleyn vraagt of de ,YffiËgroepen in è Resstraat niet op eeï1 vroeger
uur gesteld. k{rnnen word.en.
Sogaards zal niernaar bij Hr. Lankkamp inl'ormereno


