
V rrgaderiog :loofCbestuur + leirlers op 2'5 nov. 196+.
Niet .rann'ezig flr. Brinkhuis en ,e j. Cupi,lo.

IIr. Korstanje deeii 1iee, d-at d.e ultvoerinS volliens heri zeker cloorgang kan
vind.en. Iri,ej. Cu1:ido zal waarschl-jnlijk per ,1 rleco \rvssy aanu,ez1.5 zijn.
Blijft dus':.ll-een nog de vacatule voor turnen . tlï. rjtö]k zal- l-lr. Verhallen
vragen ot' er nog uren rrrij ztll;* j-n de l'i.-H.E.'1. op donderd"agavond. Iv,ej.
Beynon ze,l dan uaarschijnlijk d.eze lessen kunnen \^aarnerlen tot iir. Kaai<s
'\treer herstelci is. )e jongenslessen op dinsci"ag worden vocrlopi3 geleiC door
I{r. J. v.d. PIas.
Iir. l,crstanje is bereid. tot d.e uitvoering rLe groep i:eren sen. van de neer
van Denzei over te nemen, Cie Der' 1 ian. verrrekt.
D"rar d.e lessen in Ce ;'- I{.B. i. enkele al-en ge3n doorganl5 konden vinCen worCt
besl-oten voor d.ie groel:en '1 r,:iaand cont::ibutie re -l-aten verrrallen.
iekr. zal riit schrif telijk aan d-e 'ouders ;eL,len. l\rlevr. Cti.steleyn zal- zorgen
,Cat d-e briefjes op de lessen rr'rord"en ui tl_4eCe:Id..
rle trerlpli-n in Ce zaal'leestraat is stuk. llr'. itolk zaj- ".eparabeur \ryacrschtrl',en.
'rr. Krrstanje zou gr:rag t'eten de iroeveelsre uitrroerj-ng in rlaart zaL r,rorden

-tciSeven. i{r. Huis;r,an kan Cit .,ec1,;elti;1ijk n&ilààn en zal- },,rstanje h'lerover
bel-1en. i)e;-est zal .:,oeten r,t'orden opr;eitraven in het ar:chj-ef. Besloten uord_b
n op vrijdag 27 rov. het archj-ef ond.eï'nanden te neften. r)it ligt op.resla*aen

óp o e r e *3 van ue scuool. vrn d-e 7ooï. . tter.'
I1r. r:oÉit r. v beloofË contact te zullen opnemen met d.e sd:ouw-burg over d-e
gen. repetitie. Deze zal gehoud.en worden op vrijd.agpidd.ag vanaf hal-f een.
IIr. Dumaine ktfi&t aegt toe bereid. te zijn om in te vallen bi4 afwezigheid.
van een der leid-ers. Hr. v.d.. Plas zal ook hr. Companjen hie"rvoor vragen"
d.* leiders zul-.len alt r-ïr onderling overleg re3elen..
Ilierna vertrdr ken de leÍd-ers.
fngekonen stukken: ,tfschrift brief Hr. Prud.on aan afd.. Rols chaatsen.
Hr. v.d.o Plas zal de heer Scholten meed.elen, dat d.e led.envergader'1ng van o.ëa3
.*oir J ::l i, L _ gehouden noet word_en.

IVriL Tehuis bedankt voor d.e attentie bij !O jarig bestaan.
Mej. Cupido bedankt voor fruitxrand-.
Gemeente stuurt rekening voor huur zaal (f. 6r--) Feru:1.Ëieester zal dit stcrten.)e d.oe de afd.. Ba*na**ËB+1,,*a-4gfivraagde besprekinll zal worden gehouden op

dlnsdag 'i decr indÍet1"d.ëZ$'af&8tin.? op d.ie d.atun aanv,,ezig kan zjjn. Sekr. aal
hen d.it meedelen.

-^r. Bogaards zal Hr. Brunet verzoeken voor de
op het jinterklaasfeest. kl-euters te konen gpchelen

Voorz. zal d.e geueente bellen on een ::.f spraak te naken, \D or een ond.erhoud.
betreffende cLubhui-s en d-iverse and-ere zaken. seizoen
Penningrueester d.eelt ilee, d.at ind"ien Trekvogels dit ïiàGr gebrgik maken van
het temein aan de d.tàLxaarasweg hij ni-ervoor etrxxulsxx:r:c f. 2.)()1-- huur re-
cteli;k acht. ils ook jparta f. ;2i.)ilr-- bebaalt bi;ft er voor Cre afC. Voetbal
en hrndbal no13 f .. SOO'-- over.
Hierrriee Eaan a1len accoord.
De vorgerd. e veri-,adering rrssctt vastgesteLd" op vrijd-ag 4 cLec. &.so
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