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Bestuursvergad.ering op \l apríl l)6a, . À11e bestuursleden aanwezig.

fngekomen stukken: Programma kaderweek-end. N.V.To
Uitnodiging van d-e afC. Bad.minton uoor de wedstrijd. tegen yale-Ouwe in de sporthalop 18 april a. s. (L{evr, Krol za:. d.eze wed.stri jd- Uózoetcei. )

Hr. de Bok d,eelt mee tegen f, 6r-- per uur en vergoeding van reiskostenals reserve-leider te wi11en invallen echter niet ged.urànde het tennls-seizoen.

Iïuwelijksaanko mej. van ïngen met de heer Dekker. Deze keer za;- inplaats van
bloemen een Ilazenkamplepeltje worden gestuurd.

Uitnodiging van d,e afrio Honkbal voor toernoci + feestavondo

Srief van Sparta net klacht over vuj"l achtergelaten kleedkaners op 12 april j.1.
(Deze brief zal op d.e gecombineerde vergad,ering van 2J apr1l a,so wcrd.en
behancleld. )

Notulen laatste vergad,ering r,rorden goedgekeurd.

Hr. Bogaards deelt mee, dat hij f. 6aOr-- zal storten op rekening van het K.N.G.V.
Zodra d-eze instantie de door arx hen aan de Hazenkamp toegestuurd.e formulieren
getekend. heefi terugontvang:en, zal de lange mat worden afgeleverd. Het wachten
is echter nog: op de beloofd.e formul"ieren.

Bij de afd. Rolschaatsen zijn enkele moeilijkheden ger.ezen. Ie heer Dickhautbliikt een rekening van f" 265t-- niet te hebben vold-aan aan d.rukkerij 'rDe Vofhar-
d-ing." Hii hee-ft voor dit bed.rag een schuldbekentenis achïergel.aten bij <le voorz"
Het sekretariaat is hern d.oor hetfafd..bestuur ontnomen. De bescheiden à:_" inzijn hezít waren heeft hij ingeleverd bij d.e heer scholten" ïn verband. met
een en and.er zal het d.agelijks bestuur op 21 april een vergad.ering beleggen
met de heren Scholten en van liesum.

RonCvraag: De heer Brinkhuis deelt mee, d.at de heer Korstanje komende week is
verhind.erd" les te geven. Ie lessen zullen worden ri/aargenomen door Mevr. Caste-leyn, Mevr. vo Raay en de heer van ï)enzel,

Mevr. van Geel deelt mee, d.at het momenteel nog niet mogelijk is d.e jongensles
in de Reestraat een uur vroeger te stellen. De heer Lankkamp zai- nog eens met
d,e trainer van d.e Rijrspol . gaan praten.
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Mevr. Krol vraagt of d.e Kon. goed.keuring d.it jaar nieYefi6"t word.en
Hr. v.d. Plas zal hierover contact opnemen met d.e heer Aartsen.
Hij za1 tevens i.nformeren bij de heer scholten of er nu eindelijk
aan d e toiletten bij d.e oefenhal.

aangevraagC.

iets is gedaan

Heer Bogaard-s verzoekt namens d.e afd.. Honkbal om een voorschoï voor de aansehaf
van de honkbalpakken. Eenstemmig r+ord.t besloten d"at d.eze afrtelin€: eerst zett
moet. zien.h-pe ver zij t<omt met de financiëh. 31ijkt er niet genoeg in kas te zijn,
d.an is het hoofd.bestuur wel bereid. een voorschot te verlenen.
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