
Besbuursvergalering op vrijCaS I1-4-L964.

Behalve Hr. v.d. Plas zí}n rlIe bestuursleien :ran\ ezj-3,

fngekomen stukk:n-i:
De soc. r:ad vratrgt on lteder,verking bii een brlefkaartaktie.
Besloten rnordt hier-ian niet m--e te doen.
lJen brief v-rn de heer Busser en van ip.rrte om in]lchtingen. iekr.
heef t beiden beantvioord.
Een schrljven v.d.. N.V.T. betr. kaderweekend. D.Àilr Cit weekend saraen-
v"rLt met het reeds ',reorganiseerCe honkbaltoernooi, zal Ce Hazenkaurp
niet kunnen deelnemen.
lle Ver. H.B..j. uit i",agenin,1en vraagt om e en tr:.npoline demonstratie
op koninginnedag. rl-s deze d.emonstratie op e en ander uur va.lt Can die
in Nijmegen is O. v. Boxtel- bereiC de organlsatie op zlcr te nenen.
Hij za,l zich, in verbind.ing stellen met H.B.J en hierna contact óp n3rl
met sekret.:.resse.
0p eenschrijven v:n de heer de Bok zal sekt. antv,;oorden Cat er geen b.
hoerte besteat aan c en trainer hoo,qstens aan een reserveleider..
Hn v.C. ]]Ias ontfernt zicL]. over de p:-iperi.ssen vcor rt zouierkamp en zeL
de orgrnisrtie hi.:rv:in op zich Íl,3lrbrr.
lle gemeente deelt -meer r}lt met ing-ing van 1-4-1954 ontheffinÏ v.:.n huur-'
v. t3 clubhuj-s zal viorden verleerd. en verzoekt d.e sleutels vóór Cie
datum op rt flemeentehuis in te leveren. jtolk zal hiervoor zcrgen.
rJp woensd.rg 25 ila;ert zll tt cl-ubhuis \,',,crden le.eggeruimd. De inventaris
zal op d.e Liuckenburg worden opgeslagen.
iJekr. ,al ine en brief aan weth. Peters ver:zoeken ou verninlering van
huur en verschuivio:" van d.e opzegtermijn na:.r I jan. 196+.
Hr. Kcrstanje deelt telef onisch lrreeo dat in d.e Petrussehool Ceureri en
kasten zijn opengebrlken. ,-trr zijn 2 volleyballen zoek. Voorz. zàL hier-
over contact opnemen met het h.d..'i.
Hi,j rat tevens de br:ugleggers bgstellen. \vat betreft de toogdag in Tueö
rnord.t a:tn Korst:nje Lneeileileeld, d.at rt bestuur accoord ga.at, mits de
bussen na kerktijd dus op z'n vroegst op 'i?- 12 vertrekken. Dit moeb als
een hoge uitzond-eri-ng worden bescnouu,d.It lijkt v;enselijk, rlat ,Le af ,1. Rolsch:.etsen zelf de kwestj-e betreffen 'de tt af sta.rn van uren iian -S.N.R.C. onderling met Ceze club regelt.
Rondvraag: Bo,3a:rrd.s vraagt orír een lijst met ]:enodigChed.en voor de zà-
Ien. o. ào verb-rndtromrnels. lr moet e en verbandtrommeL ona.f gesloten
in d"e kast r,.ord.en geplretst. Brinkhuis z-r1 zorgen voor jodium en h.rnsiJ.i
pJ-a.sf .

Clubhuis:l,,,evr. v. Geel ztL a:r.n a;.rchitect !uitkamp vragen een sclrets te
niLken. De orginele tekening is bii Ce architect. lliern.-r moet tt Be-
stuur z.sp.n. nir..tr í19 5iemeente en n-rit.r }to§kema
lirevr. v. Geel vrrrag;t on gen opgrvg v. s:iliaris over L961 van mej. Cu-
pido. Bogaarci.s belooft d-it te zull-en rLazi'en.
Íoo"r,. zógt. toe rLe le,lenIijst v;n rnevr. Kaaks te zullen meebrengen voóf
nej. Cupido.
De Jaarvelgxter.ng $'orut vastgestelo op tlu^-uu

.L,Pvr (:r v J\,r€,e,hS5roep Op uOndgfCag eenun
vroeger gesteld kan word-en.
De kosten voor nieuvie veren v.d-. trampoline bedragen f . SrOr--. Beslot;
word.t deze z.sp.ttl. te laten vernieuvusn.
Nad.at js overeengekomen oma an led-en die door een ongeluk niet ail.n de
lessen kunnen d.eelnemen vrijste1lin11 van contrit,utie te verl-enen wordt
de verge,lering gesloten.
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