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BestuursvergaCerire,; op 19 sept. l96t+.

Behal-ve Hr. Vonk en Hr. 'itolk ziSn alle bestuursl-eden aeav,ezi-;i.

f ngekoraen s fukke n:
Beddrje van d-e flrrna v.d". BurS voor betoonde belar,rgstellieg bij de
heropeaing v;en hun boekbinderij.
Kaartje mej. Beyon.
BeCankjc viln de f axi. Din_.p]hoff voor cadeuatje bij hum. huruelijk.
Huuelijksaankorr.diging ven H. Jansen en T. Bij1srea. 4L-*aJ-
Bevestiffirag ichouwburg betr. huur zaal voor uitvoerin; op 26'f=fur à.so
Uitn,adiging Geneente vóei r ver6,ad-ering op L4-9-.r4.

Notulen lratstc vergaderinS onveranrferC ;oed-6ekeurd,

Hiern* Ceelb lIr. Begaards rnec, d.at d.e v;rhuizinE naar d.e veld-er iE
Hatert neg raiet urgeat is. tfen gesprek hi-erover met d.e heer VerhalLen
is dus aiet d.irect nood.z.*kelijk.
Iiij heeft tevens geinformeerd- bij Ce bond. naar Ce salarj.ssen veor
de l-eiders. Deae bleken redelijk te zija.
Vanaf 1 sept. t6s zuIlen all-e leiders f . 4125 p:r Llur em.tvangen.
Velgend jaar zal d.e sal-arj-skw-estie opnieuw olader de loupe word.er §;e-
nomen eE zal- werd.en getracht oc,rk de augustusnaand. d.oor te betaler.
Dit laatste is echtcr nerg; aiet d.efiaitief cE zeL ..;eheo1 van de fi-
uanciele toestand afhrngen.
De heer Durraine heeft vanaf i septep.ber de lessorr van de heer C@ripae-
jen overg:enomeË., behalve het uur voor Ce heree-seni@ren. Deze 1es
wsrCt ;eleid. d,oor de herr van Denzel.
,rlessternrnig v,'erdt besloten, d.at orak de afd.. Bad-uinton net im.gang
van. 1 j,ln. 1965 ae volleclige jaarlljkso basiscontributie stoet lnen
betal-eE. ,iekretaresse zal d.it besluit aan de bad.raint@ÉaÍ'd-eling mee-
d.e1ert.
Deze aï'delim.g heeft rdíft rÍieegedeeld in de haterstraatzaal te wil1ea
AaaE eeforrea op d"end.erd.agavond- vavL half 8 tet half 10" Over d.e beta-
Iia; van d.e huur z"rL rnevr. Pluim E@g ceptaet opnemelx net d.e penEieg-
lÈeester.
Sekretaressc zal- cen vergaCering aanvraseË raet het schael-bestuur v*e
d.e Creutzbergschool i.v.r§. d.: verbouwia;5 van C e zaal.
De volgend.e vcrgd.deriag worCt vastgesteld op 25 sept. à.s. Osk d.e
leid.ers zullon hiervoor v,,ortlen uitgepodiJid,

Voerzi.tt er resse.
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