
Bestuur§ver[a.1er.in;op,.zW19.o4..r1],,eBestuurs1ed.en'aanltezi:

rngeko,e n sbukken: N.v.T. oef enstof kring;karipi,enscha.ppen
uursus T?ytx. gynna$ iek.
Convocatie v. jaarver;;aCerinf, op )l ,akt.
zal berichu v. ve::hj-riderir6- àturen. )' Turnkrin-_1 ,,\,l ol-le a, !). t , ; . .rankorr.Li;iag
cursus voor iedereen.
ver. H-8.s. verzoekt orL bijcrage vo afscheid.scadeau v.c.heer illizen.. (hiervoor besLaat geen 

""iru". )-*-'Brlef hr. I,ankk:ilp. (ieze is ccór sekro verFiLcrj.igvuldigd.en aan de leicers en betrokken ord.er d.elira en I*roioI")
De leiding laat etouenteelrook a1 door d.e ziekte van mej. Cupi6o, veelte urepseïi overo Voo::zitter z'al trachten een 1ei,1er te vind.eË voor d.ejon ens*roepen van dinsd-argmlC,la; sn d.an z.sp.H.. cor-tb _-.,ct opneÍten xret hetd.a 3. b est uur.
Aan aej. Bupido zal een bli,ik vsn beian,;stellin; xaet eeri briefje word.en;ezond.en. jekret:rresse zal_ oit z. sp.trri. rel;elertoHierna *trt brengt voor z.- versla;j uit :vór. ce ;ehouden ver";ad-eriag; v-d.afd. rolschaatsea. Hr. Vonk neeft*d.eze ver;;aCeri'n; ;:epotuleerd_. Daar dezeonverkwikkelijke ;eschie1enis.nog stee.Ls nïet uit*d.à.,;,erelcl is za,l voordi:asdag, "o nov. een verfÀ d.erin,1-v.,órd"ón bereàa, -uiià*"nde 

van het kroofd.-hestuur. ook d.e oucers van 9p iörrge Ied-en ,uÍËt *à"e*r, uit;enod.igd..De yezinnen var: de heren ickxirlien en v. liesum- zul-Íen echter buiten d.eze
Yel;qderln; v;orden ;,ehouCen. Voffzitter zal Cit pers,:onlijk *"o-àu heericholten n,eCedelen.
Bo.rd.yraa;;: I'r,evr. vae Geel vraagt aaar d.e rroï steed"s aiet Ëerepareerd.ebru*lei';er. Hr. StoLk heef t d.e-ili-rxra J. en r;. -geÀJiE ven, doch aog steecsgeen unttt'oo* ontvarq;len. Hr. Bor=lard.s belo_oit Ë. 

"p.*. een brugle6ger vaade Duckenburg te-hal-enr or d.eze seiien net Hr;itolt en I{r. Brinkhuis ndard.e SyEBastiekzaal te brenL-eE.
De w.c. irl d-e kleedkatrer op het veld. is Rog ste--c[s kapot. Hr. Sto1k zegttoe, hlerover contact te zuLlen opneÍien r:et d.e heer Terinis"u*.r-t ij zaltevens Hr. Aartsen vnÀfren oii a*nvi.11ing: van le ver.banclcoos.De 1s'nge r.at i-s _g'erepareerd. en kan wa;l-r.sch:-jifiiÈ-ii;eÉ 1€e.j- lckaaL in del[aterstrail.tschool- 1 epla-rbst rn.orCen.
Jt. Niu. f eest voor de jeu;1.. ffi*Eïki",**baqxalkxtcd*öclux&rgxxxxkragcxE," S-J* ii'ï,"lorae rr uit;,.eaod.i;d., op woensdag_niddag 2 dec. ori 2 uur. Hr. Conpànjàn is t"=oià-geionaen als,jt. Nic.op te treden, verd-er zal Hr. Boraaràs zor*en voor een poppenka.st of event.een goocheL.rar. De lessen van 2-4 verva.Llön d.ie -,,:iàd*l;.-iiekr. - 

àat een enander in rt clubblad. bekend ::raken.Hn Boag'aards s,erkt oPr d"at de a.fd.. Honkbal gevraaxd. h:eit naer event. ver-huur van een c+ntir:.e óp tt nj-eurire ve]d.. voor;; ;;-p;nnorreester zul_ren hier-over ten spoefl gste een be sprekirg a,:rnvrag.en op rt'àere entehuis.§gnstexniig v''ordt besl-oten xrtxl-*xrctfurxqlk:<eMd**ttrffi ;;i aLle cnJ.er-afilel-i-n.en in d-e tcekotlst nar ce vel.Len in H.atert te verhuiz€rrtDe uren, Énd e school ir,'aterstra.rt \r,,aaï\rocr ;e_rn lelcier beschikbear \ïas zu1_Leri nor.r,,j.àl doorbetrrld .ioet er: .r3p3,rl.
De l-eij-enveril;aderin.-: rr;orr-f, vast:,es br1,i op vri jcag, ,lB d.ec. §.. so

à. s. (Àekr.
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