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Vergadéring Hoófc1béstuur dn afd-. RolschaatseÉ ép dinsdag "0-11'6+
Het Hoofd.bestuur is geheel present. Van de afd.. -Ro1s ciraatsen zitrn 2) lecler
aanwezig.

Voorzj-bter opent d.e ver3a. d.ering ea verzoekt de ean\Iiezi;e leden der
af C. rolschaatsea d.e strijdbijl te begraverl, te ver[eten wat vroeger
risschlen is ;ebeurd en uret een schore lei en een uitgebrej-d.er bestuur

opnieuu: te be3innepit^0p ] led.en rre .;-a&n a.l]eri hj-er;,iee accoor{..
De lt eb Janssen h**&t"een lijstje net een nieuwe bestuursindeling in.
Deze indeling is a1s vo1,3t:
Voor z. i3 Hr. icholten
Sekr. Hr. Prud-on of Hr. \í. Bongers.
PenR.meesterP Hr. v. I,iesurr.
Corie.: Hr. Ir. Prud-on of d.e heer 1''. Bongcrsr

Hr. P. y^rud.on.
Hn :\. Jansserr.
Hr. G. IVieesters.
Hr. L. Diclchaut.

Daar d.e heren icir.olten en v. Liesun niet zi1n uit.jenod-i6d. voor d.e

vergad.ering, kan hierop nog niet nad"er worden ingogaan. Voor een be-
stur.rsverkiez:rng za]- een arnd.ere veruÍaderi.ng noeten worden bele;d-.
,ltre*n en ar"lcler zal eerst lvorden besproken aet bovengenoesade heren.
Gaan d-eze accoord, Can zal- Z.sp.B. (1ief st nofi voe januari ) een
ledenvergaCering d.osr de afrl. rol-scha.:.tsen rryord.en uitge schreven. Op

d,eze verAadering kan dan d.e be stutnsverkiezinl $:ehouden word.en.
Het Hoofdbestuur zal- nog beslissen of ook ,1e ouders rpx*crc-rrur$X-
Égx-x*mcsrnrcr*gxkxumcgxx**r voor d.eze ver;adering mceten r,,iorCen uil -
;.:enodigd.
Hj"erna sl-uit voerz. de verlÈ,derin3.
l,ia afICIop werd. no:i een korte bespreking 6ehouden r.et de heren ichclten
gn V. LigSugl. VOCf:r,. z,\lJ .Ll1 ' ,, !:.',1i, .. i'n'rl j' d. li ', ::'' -r, .' ,-, '.. ' r

. ., , ,. ; i i . , ,.i- lf _^ ^ gid. ,C :i,-:- :-.,. .. j 7l;
.. e. in 't oelang van d.e rird eren eenslezind opni-euu' te beginnen

uitbreio.ing, n.ad-at voerz. heeft rneegedeeld, d.at ooK zti xct nleuue
candid.ateR voor Eet bestuur kunnen e ; o§'3'
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