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Aan het Beetuur van de ttHÀU§{I{A}m[

Hlerbij deel Ík U meöe d.at er een handbal-
c 'rmLssie 1s samengesteldrwelke bestaat ult de
v'olgende personen!

Me J,.T'.TÍ-estnga ( voorzltster )
Me j'.J'.v.I1aalen ( pennlngueesteresse)
MeJ.D.§lpman ( seeretaresse) .
Vertrouwenöe öat U hiermede aceoord gaat.

Hoogaclrtend",

namens het Handbalbeetuur,



§iJeegeu, 10 Sept. 195ï.

Àan het Seetuart

§tret d,eae deeL Íts ï, meëe,
àat voer dle eontaet-@o@lesLe van cle &f*
dell"ng tafeltennls ile vo3-geade perssnen
zijn gekozen.

YoorsÍtterl 3e Eeor J.0oeterl"aenr
Seeretar€§se I KeJ. §.§entlrLks,
Penalngneeeteres se e B[e J .§.Hofstee r

ïueÍdàels ver}J.i.Jf 1k,
\Y\ 't

noQkpdtend,
\,\}J

Seepeta!68§16 r

ffieJ .§.Heaelrike I
§escn1aaa 197r
g$§§§§r
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N|JMEGEN, 1l Àugustu§ 195j.
SECRETARIAAï: Àfd : Yoetbal.

GaÍdo Gezel1estr. Z0.

Àsn het Bestuur \ra,n de Hazenkarap,

FÍindestraat 32,
l,ti.imesen.
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Geacht Bestuu-r,

llierbij deien i,rri j U mede, dat op een d.d. 15 Juli
j.1. gehcu<ler.i vergao.ering va:i de afdeling tloetbai een cöniactcorr*
missle in het leven r"íerd óerCIepen, zoa:-s bedoeld. in art. 2? van de
statuten.

I,e fu-ncties iverden oncierling ats volgt verdeeld.:
Ï. ier::er, i{atertsev'reg 749.
3 " tomas, $uid o []ezel lestraat 20 .

Yoorzitter:
§ecretaris I
P e::iirilrgm e es ter.:.* §* i{I-e i ri1 o o}:-r. }ieents ïraat 2 3 . - --

Àangezien cte benoeming van de voorzitter vatl een
cont,actco&missie de bekracirtiging van het bestuurr benoeft, verzoe-
ken rvlJ U dit punt op de eerstvolgende bestuursvergadering te witlen
behandeleiL eri oits lran de genomen beslissÍng op de hoogte te stell-en.

Ï{oogachtend,

7TW^--*a


