
Veryaderin;: net Bestuur en lei.1ers @p vrijdag, 2 okt. L964.
Niet aanwezj-g: I{r. v.d. Pl-.r.srËE Hr. Sto1k, en me j. Cupi-d.c.

De heer Duuraine d-ee1t Írec, tot zijn spijt te moeten stoppen net de les-
§cn ep d.in"sd.ag, trve'àte§s sbud.ie. De d-emd"erdag en vrijdaë'ka:a hij blij-
vets \tuaarperqen. ilievr. vaïi Geel zal veor d.e d.insCag de ber van Denzel
vragen. ;\1§ d.eze piet kan is Bevr. Kaaks bereid re ar 2 weken in te
vaIlen.
Hn Korstanje d.eelt meerdat het pr@§raxirra ve6r de uitveerlng op de
jangonsgroxlepea na rcnd j-s.De afd. Tranapoliae heeft te gezegd. mee te
zul-b n d.@en. Vap de afd.. relschaatsea is rnog niets bekerrd..
De kosteu zi$a g:eraannd 6p phe. f , 260r--. Penningmeester gr at hierre e
acc@ord..ïn priaci-pe wordt besloten orr B uur te beEinnen, tot 11 u.uro
Jr blijlt ep raysterieuze wijze eeascheur in d.e lange mat te zt jr ont-
staat. I\Aevr. vBa Geel zal biJ'itolk iaformeren Eaar de hees net slot.
Deze is vcer d.e vakantie dosp sekretaresse bij here. afgeleverd.
Hr Kaaks vraa;;t @ïs extru. uren v@@r oefeaiqgel op dc lange Bat.
Hr. Bogaards zal aaarC e rnogelljkheid. hiervaa iniormeren eE d.an Hr.
Kaaks berichtea..
Hr. KorstaaJe kr:mt rnet tt voer stel @m gr@ea.e turnpakjes aan te schaff er.
Hij heeft hiernaar reed.s bij d.iverse f abrikantea geinf orneerC.It Bestuur zal d.it neg eeas rustig raoeten bepratea al-voreas hier@ver
een beslissinË te neaea.
iVievr. van Geel belooft z.sp.Br. contact op te zulb n tsenaea set Hr.
Ste1k ovcr een bruglegger. &EEEi-x&!!À Dit nad" al lanE in orde noete& zija.
fn dezaaL vau d.e heer Duiaaj-ne is weinig raateriaal. Bogr arCs zaJ- zorgea,
d.€C hier een velley-bal komt.
Hr. Kaaks z@11 graag bericht ontvangen, \§ann.eer iaej" Cupido xcqr de les-
seÏl u/eer kan v,:àcllÍleIrl cno
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