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Vergaderi-ng met Commj-ssies en l{oofd.bestuur op d"onderd.rg :2r-+-L964.
V.h. Hoofd.bestuur is d-e heer Bogaards verhinderd.
Behalve xxN d.e afd. Trampoline zijn alLe ond.erafdelingen vertegenwooroigti..

Na opening geef t voorz. het rroord air.n s ekr. voor het ]ezen van cle notu-Letl' IiIa enkele oprnerkine-i€r] o.à. over de vlaggen voor d.e onderafd.. worclen
d.eze go ed.gekeurd.
irat d.eze vlaggen betreft worclt tt id.ee geopperd., n,a.r.st de best"rand.e I{azen-
karcpvlàg de oud-e vlaggen voa de onderafcleingen te gaan gebruiken. Dezezijn echter te veel versleten en nieuv'e vl"rg§en zijn vooralsnog te ,1uur..
Voorlopig is d.it i-d.ee dus nog toekomstmuziek.
De toto. op de plannen voor Ce sporttoto is tot heden geen enkeLe rei:.ktie
van d.e ond.er;efdelingen binnengekomen.
De Ye -den. Vo@2. Ceelt mee, d-at deze waarschijnlijk v,,eer uit HatertfrÏÏ6n ver<i.nijnen. i!'r is ecÉter nog niets aefiàitiöf . Hr. v.d-. Vegbeklaagt, dat de gemeente v,'einig d.oet om de veld-en in goed,e conditió te
houden. Voorzitter zal- hierover contact opnemen met d.e heer Verhallen
en hem tevens .verzoeken om verplaatsbare d.oelpalen.
Doordat 't nieuwe honkbalveld. nog ni-et bespeelbaar is en ons veld is ond.er-
verhuurd aan andere clubs o.à. iparta en Base-ba11-pa1s, Creigt tt honk-
balprogratruoa in de war te Iopen.
Oe handbalcommi ssie zal- trachten dit in onclerling overleg niet d.e af d..
honkb.l1 op te lossen. Deze interne moeilijkheden moeten óok met d.e bond
geregeld uord.en.
Sportver. Spa.rta heeft bij rt Hoofdbestur.u' gekla:.gd cver vuileashtcrr-
ga*atcn kleed.kamers. Voorz. d.rukt de betrefferule af d-elingen op rt hart
d.eze toch vooral netjes achter te lirten.
Glazenaktie.Op een vrail.g v.rn d.e heer v,m Teseling deeLt voorz. ttee,
d Ib gelclen binnen zí7n, tt hoofd.bestuui d.e verd.eling hlervan
zal- bespreken.
Voor d.e rnantlelafclel.lng bestaat momenteel helaas ,jeen interesse meer.
denstemmig wo-iCE-Eeilloten deze ;rf deling dus voor]-opig op te hef-fen,in d-e hoop, dart de l-eden er 1n de toekorrst z*Lf rteer óm vra6en. lvlej. van
fngen draagt de gelCen die nog in kas zijn over aan sekbeb.tesse.'Zii blijven echter voorlopig voor de wand"elaÍ-de1in3l' gereserveerd.
Rondvraasz\ïooTz. vr,:lagt d.e onder,rfd-elingen nogmaals dringend, in verband
met recente onaangename ervaringen, om zonder voorkennis van het ÍIoofd-
bestuur geen enkele aktie te onclernemen, \rvaaraan financiele konsekv;enties
verbond.en zijn.
IÍÍerna bed.ankt hii n.rmens het hele bestuur iuiej. van Ingenvoor alle moeite
die zii deed om d.e wanrlelafd.. in dubbele betekenis lopende te hourLen.
lv-evr. Pluim deelt rnee beleurgesteld te zijn over het gebrek aan belang-
stelling: van ,1e zijde van het Hoofd.bestuur voor de promot-: u..,,,,,_,*jien.
riekretaresse a.ntu.,oord.khierop, dat d.e afd. Badmintln ver:zuimd.e het hoofd.-
bestuur van Senoernde tvedstrijd.en in kennis te stellen.
Mevr. Casteleyn vraagt naar d" e lange m.lt. iekret.rresse k-ln hierover mee-
clelen, cli:.t rt wachten is op de K.l{.G.V. formullet:en. Zod.ra wij d.eze heb-
luryEilBrÈ:n en ontertekenC geretourneerd., zulld.a mat en rheuterplank-
j eilW'of'dën toegezonden
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