
Jaarvergaderlng, gehourlen op 21 nes- 1964 in het Prot. Mi1. Tehuis.

Aanwezigs A11e Hoofibestuursleden, 45 stemgerechtigde 1ed.en + 1 nÍet sten6e:.i-:.

Ingek. stukken: Bericht v. verhind.erl-ng v.d" Heren van'u/est.,:,enen en Aartsen.

Yoovz, opent de vergad.eringrxrt lieet aIle aanuezigen hartelijk welkomg en laat
d.e aktiviteitenxuitxhetxafgetopexxfaarxraa van d.e diverse afdelingen uit het af-
gelopen jaar nog eens d.e revue passereno
Hierna geeft hij het icaegr woord. aan sekro voor het lezen v.d. notulen. Deze
worden onveranderd goed§ekeurd., Eierop aansluitend vclgt het jaarverslag. over
196r. Het blijkt over het algemeen een gunstig jaar te zijn geweest.
Vervolgens krijgt d.e penn.meester het woord. Ook van d.ie kant kline$ optimis-
tische geluirleno
De kascommissie ging accoord. ïn d,e kasco,nmissie voor het jaat l)6Q nemen zitting
Mevr, I{ebius en de heren van Raay en Jansen.
Hierna volgt d"e periodieke bestuurs.rerkiezing.
Aftred.end. zijn: Me1'r. Krol en de heren Brinkhuis en Sto1k. Allen steld.en zich
herkiesbaar, zod-at het Hoofd.bestuur ongewijzigd b1rà§ft.
Na d.e pauze volgt d.e trad.itionele huld.iging van d.e leden d.ie lele jaren onze
vereniging trouw bLeven, (zie lijst).
De 10- en 2J jarige jubilari-ssen ontvingen een speldje, d.e 2O-jarigen een wand-
bord. Ook d.e lijsthoudsters, Mevr, van Raay en de heer Krol ontvingen een blijk
van l/aardering vooï 211es wat zij in rt afgelopen jaar in tt belang van d,e
vereniging d.ed.en.
Hierna volgt d-e rond.vraag,',
0p een vraag v.d. hr. v. Teselihg betrefflende de f.2r-- die d.e ve1d.led-en extr.a
betalen antwoordt hr. Bogaard,s dat dit in ieder geval nog geldt voor 7961.
0f d.it hed.rag over 1p6{ ook betaald moet word.en zal rt bestuur gaarne tot tt
eind van het jaar in beraad. houden.
Hr, vo Boxtei vraagt naar de statuten. Yoorz. deelt mee, d.at hierin de laatste
jaren geen wijzigini: is gekomen.
Hr. van Raay informeelt of er nog concreet nieuws is over het nieuwe veld in
Hatert. voouf antr,roord.t hierover contact te hebben gehad met d.e heer verhallen.
Het veld za1 pas volgend. jaar i-n gebruik worden genomen. ldat een eventueel nieuw
te bouwen clubhuis bij d.eze veld"en betreft is het wachten op bericnt van de ge-
meente. Hij d.ee1t tevens mee, d.at de tijd. van onderhoud. voor de velden ligt
tussen 15 juli en 1) Ergr I d.us niet ged.urenrle d.e winter.
Iíevr. Pluim vraagt of er niet een blijk vari waard.ering moet word.en gezond.en
aan de fam v.d. Burg,-e:r of de ond.er,a_fd.-eJ-r:-ngen kunnen meedelen in d.e sporttoto.
op de eerste vraag:artrt&omOt set<r{e§$81&lt met Kerstmis reed.s is gebeurd.
0p vraag 2 sntwoordt voorz, d.at d.e leden v.d-, onCeral'd". die hiervan rrrillen tna€-
profiteren zelf een aktie moeten voeren.
Op een vaag v.d. heer Jansen cf men niet kan komen tot de oprichting van een
vo1ley-|a1 afd.el-ing d.oet voorz. d.e suggestie hiervoor leden te neryen en na te
gaan of er zaalruimte en een trainer beschikbaar is.
Heer Huisman vraagt waar lt Hazenkamp-arch*Èfis gebleven. Voorz. d.eelt mee,dat d-it veilig is opgeslagen in 2ijn school op de.ran tt lin,lenhoutstichting.

en sluit hierna de ver5ladering.
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