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Hierbij hebben wij het genoegen. U mede te deelen, dnt onze Vereeniging be-

s1oteaheeftop!seffi,'s.midr1a8sIéqrruroponsterràin-te
§ijruegeu AthLethiek-wedstrijden te organiseererr voor het DistrÍct-Oost vaa de
N.A.U ,

Het progr&mlnà luidt a1s volgtr
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1OO 11. idem
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llet inschrijfgeld bedraagt voor d.e juni.ores ZO ct r €Ít
deelnemers / 0r2) per fiwunsre Voor de estafettes / 0r5O per

Inschr,!jvingen, op A-forrrulier, vergezeld. yan
bij dea Heer H.Michielsen,

inleggeld,
UÏTEAUIry 15 JUII &.§.

Dominieanenst raat
Nijmegen"

4P,

Na dien datum kunneR inschrijvingen niet meer worden geaccept"eerd..
BiJ voldoende cleel,name op ieder nummer d.r'ie prijzen,
Gaarne wekl<en wij U en de l"eden va:l Uw Yereeniging op aan d.eze wedstrijd.ea,

dle voor ,relck wat rrilstr be,ratte[r deel te nemen en zÍen Uw sohrijrring ruet
belangstelling tegemoet 

"
Het aarvaagsuur van deze wed.striJd is

de beperkte r'eisgelegenheid.
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op 1"]0 r,rur gesteld, ia verbaad net

voor de overíge
ploeg:.

moetea geschieden

Hoogachtend,

N.Y,r C. & A.V, flq{JICKll,
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Ilet insehrijfgeld bed.raagt voor d.e juniores 2O ctr €ri voor de overige
deelnemers / 0r2) per ïulïurerr Voor de estafettes / Org0 perploeg,

Insehr§vingen, op A*fcrmulier, vergezeld. van ia3-eggeld., moeten geschieden
U-TPERÍJI.IK i5 ,lUÍ,ï a,s. bi.j den Heer H.Michiel§en.

Dominicanensiraat 42,
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Na dien daturn kunnen inschrljvingen niet meer word.en geaccepteerd..
BiJ vold.oende deelname op ieder nummer d.rie prijzen*
Gaarne wekken wij U en de led.en va:r Uw Vereeniging op aan deze wedstrijdea,

dle voor ,relck wat w'iIsil b€-rattenr dee3- te nemen en zÍen Uw sohrijviug rnet
helangstelling tegemoet "

Het aatvaagsuur van deze wed..strijd is op 1,7O r-rur gesteld? in verband. met
de beperkte reisgelegenheid"
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Hoogachteud,

N.r/,r .c. & À.v, nry.iïcKn,
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