
. Bestuursvergadering op , juli 196+.

)eiralve de heer v.d. I'las Ei*Txrr*i en IIr Vonk, zijn a1le Bestuursleden aan-
wezig.

Ingekornen stukken: Brief van Ce heer }lunselaar net ver:zoel< om l!1aand.b1ad. va.r.
nel en juni. DàÈ oud--lid wil tevens d.on.rteur word.en,
( iekr. zaL hierop "rntv,,ooriLen).

Brief van d.e l'irma J. en d-. betrefr-ende nieuwe bruglegJeis
(Hr. ltolk zal contact opnemen r,et d.e penni-ngneester v:.n'r'^+ ^choolbestuur en met öovengenoemde firma. )rtË u :

Huw. aank. K. Din:.:elhoff en ,[hea .{cksteea. (l\ievr. van
Geel zal- een lepeltje overhaUigen.)

-LIr. Companjen kond.igt per sept. 1964 z:-Jrr ontslag a1s
leider ààï1.
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notul-en van d.e laatste vergaclering. Deze word-en on-
veranderd go ed.gekeurd..
iïierna arriveren d-e leid"ers.
Hr. Bogaard.s vraagt of d.e heer Conpanjen bereid. is or'r eventueel- één avond-
per ïveek aan te blijven als leider. Hr. Companjen erntwoord.t, dat hij d.it
u'el in beraad. wil houd.en, maar a1s tt gereseld- kan rryorden zj-c}: liever he-
Lemaal- aan clestud.ie wil g*an wijd-en.
Hr. Kaaks blijkt bereid. om (in ied.er geval tot d-e uitvcering)ae lessea

van d.insdagavond voor zijn rekenin,;: te nemen. Eat d-e d-onderd..lg betreft wil
hij dit nc§ even in beraad. houd.en, Hij zal tt Bestuur echter ?,o spoed.ig
mogelijk zijn beslissing laten rneten. Ditzelfd.e ge1d.t ook voor niej. Cupido
die de xrit'ÈrgxxarxGmpffi*rr J uur op vrijd.ag zou kunnen overnenen van Corn-
panjen. Ook zij zal zo sp. il.. bericht sturen.
Mevr. Kaaks is bereid. in nood-gevallen bij te sprin;en.
A11e correspondenti-e betre-ff enCe het turnen zul-l-en voortaan via d.e heer
Kaaks 1open. l)e serÀone zaken vi.r Kcrstanje.
De heer Ka.iiks d-eelt nee, een neisje voor l- ma.rncÍ te hebben geschopst
Zijn argumenten zijn redelijk en v;orCen door tt bestuur aanvaard.
llierna is d.e uitvoeri-ng aan d-e ord.e. Hierover kan nog v;einig definitiefs
worden geze,1.d. lïe1 wor,1t besloten d.e datun niet l;rter d.an half maart te
latea vàtteri, liever nog eind. febr. of begin maart. fn pritipe vrord.t be-
sloten zaterd..:.3 6 maart aan te houd.en.
De leid.ers zulIen onderl-in# een versadering beleggen om een EntSnaBS Bètvoeri
bespreker,r. Deze vergad.erlnll zal op 1O juli &.s. plaatsvinden.

Rondvraag.
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Hr. Korstanje deelt mee, d.at op lt, 14
in de lleesta&t ka:.n v,,ord.en gem:rakt. Hem
d.ie d.agen buiten gegymd ktln vord.en.
Op een vraas van mej. Cupid.o deelt voorz. tnee, d.at d.e llazenkamp $eJens
gebrek .ian belang;sLelling niet zal Ceelnemen aan het zomerkamp.
Hr. Korst-rnje vraagt of vie bij event. verbouv,'ing van d.e zaal aan ,:le.,rieestr.
voor eigen risiko kunnen doord-r::.aien in d-e oud.e ziral. ï{ierop kan nog Se@d.efinitief antrroord v,orclen gegeven
Hij cle1t tevens nee, d.at er a.an eer: uit,ro*r'ip:i ueI eniile kost_en verbonden
zuiten zijn. )eze z:u.tten echter: niet r;reer d.'tn plm. f . 500r-- bedra$eri.
Éiu"o"" .,;àert het besbuur:ccoord., mits d-eze gelcen verantvroord. worclen besteed-
Verd-er k:.n hij*n9.:,^!?iig!t-*", d?t d.e heer Eankkarnp to:stemning; heeft ge;íe.ven om in zijn school te verg,rd.eren.

en L9 juli ,j'een gebnrik van d.e zaal
word-t mee6eclee1d., d.at bij mooi weer



l'v:evr. Uasteleyn vraagt hoet rt nu staat met de reparatie van d.e brug o,.ge--liitu' Hr. 'itolk zal- d-e llaat van d.etesgers opnemen en er z.sp.m. vrerk van urak'lie hopen dan, d-aL voo-' .,,.pt. d.e zaak-'Ëlaar is.
Hr. Kaaks rrcrrgtrmffitrx informeert naar
van de vak,:.nties.

saLarisverho ging en Coo rbet.:.l 1rs._

Voorz. antwoord.t hier_o-p, d.at d.étetu prr.tt*.rr.vrijd.ag op d.e bgstuursver-
.gadering besproken zuLfi,;ord.en. De leid.ers zuiTàn-ö.à[ z.sp.m. oeriöhË'óàwan;,
kxf,:r*s:rrorlrrxktesxhetre*tyr De meand. aug. za1 nlet v;ord.en uitbetaald., v;e'ld.e meand. ju1i.
Conpanje! d.eelt.mee, thrnixxnos een vlag + stok in zljn bezit te hebben.StoLk za1 hem Ïriervan ontlastón.

Voorz.:


