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""" à" Br jleveldsing.el 44.
Iq§!8ry949_4 _qebrr.r.ai.i ,s avoricis g uur in het Centraal Gebouw, causerieove r -ÏilrnÏi§ ;rllRilri; G, me'"'-tËni o o n s t e l-r ing v an we rk s tukke n . B i jvoldoeli.:e- i:clalri;steJ-iir"6 lis1 het iri tiöt voornemen, een Cursusleerlev,.:r'ki-ng te o:,ganiIerei. onde"-r"ïài"s vant,'1evï'.ti.r,-;r-t _iloi:.s.e1a.rr-l,iul1er en cie I{eei A"Jastrrers.NTI\ ade::e ir.l_ic,li;i:ii5cn zuilen op deze ,-ror,.d 

-uou"àu* 
lugà,rurr.nDemOlls-iï':;t,iti-:= \.?.Li nol,, A:clere takken vem i{anctenarbóid iS OOk te\- veryrach,rJi;*1 r:ri_sschii'n dezelf c1e avond nog,A11e ge,,ve,s'te i,lichting,en, craar te verfrijgen"

ZATJRI)AG 6 I'ebluier.i -r s. cr ? q avoncis B uur in het Centraal Gebouw eenrc--.,-""l,iJà;r,*.ouo-ï;,EÈ"Ëd;"".;;"ii;,,(opcj.emaniervan.
Aethr:rfon.L,] cli Rariioly:npr-rs) aan een viert-eil- gewlckste 1iecien -y.^+ -la --mel a].]-e :erbi,rd gez:5rJ - oncier Voorzitte**cËap ,r*i, 0" Hee:d T,_a

" .: =§:."jJ1'3ii:. 11i"9 
n lc 1n ! I Y.c t c' "os-h r i f t, r1 i ;1t"- v*"s6e+ln*ett+e:t'

iyiisschieri ooet ieneinci claar vaca^trtie-ideeën op ???

?l-*::,:^1.19"*?I?i,r:_1 l. en rl Fer;ruari) sterlen wrj ons voor, :ladere
3::p:*"#* 1*.Tï:",, ovcr eeÍ, .Saptar_ ;;t,;;*;;;;;'ï;iàs;;"or,"íài*lïï;i:".gebied" yU cloeii ÍruÉg'esties,LI keurt "" ÈiàÀi: íor-"":-..t; m:zar v,iij irope,.:i vrii.i
)e leden v.Anaf i5 i,i*rl7 uur het-TffiTc.iiNt;tuil

liunírerl rn irr:t vervolg r.,lrEhr zATrJi.rAGAvoi\, ollu'"*in het" centraal Gebouó bezoeken. ivien kan ri.aar gu*
ln hr:t vervolg I.,lrEhI ZATIJI.IAGAVOIV, or,tvoel)

zellig dar-amen, r,ciirJ;e n, s jorrrene ri:- jarten, canàÀtà, l"iog*n enz. &r:

Gevr:iag;d 3:-jit vco:.-cl1t ?_festijn :
Ài" j "--Bedi-js ( Sociaat V[er.köt"r )Mr. n"J. Kroes.feurip. ( .Advocaat )'de ileer Tjt" Smir,s- ( GemuenteraíOstici )nrs" 0.v. rt"Z"ttet (Psyciioloog en l-,eraa-, aan cL.; Kweekscnool;

woiJI[§DAG 10 ]'eo-r'uari n"c:cl.t er I s avonds uur in irei centr.raJ- Gebouvr lcrrre.g=8,;;i;;"o.oà";"ï;;;-"llGËöÏe;;ï;(Ere1id)oncier;rtt
bekende motto: \ïr.i v,Jnriji Irrrzrl'I r:O;ii, r,uv--íBrrt vEririrlilv.

a*{ ijL ouIlsE§*I4: 0li_4r !r_r*:_,{4,, ? lqt } "Zoa)s U vraa.ï';.i;ii:;it'i;L; -r:e ecs gi:iroorcl hebt, is er voor kincieren vandeze leeftijcr cr,i. 'ili-Fciii:,ntti'r ir.r ni:-L- Centraaí Geholrw, Bijlevelrisingei ,t,,,iedeiq ,/lcj-lts:-)ACrrriril_n4c 
_rar1 rrALF rprEtot vrJF uupnebec1oe1ïàFfl{.r.r{:ià";,i..lí=é.-.lï,'8Ë=ffiffipe11etjesdoen

en vuat eenvouil,.c l:Lancenarbeicl n].nnEn beoefeiien, waarvoor bij u *.aalc ci*:ruimte gï] ti jcr c;:t-[,rcclcu. ,roei:o,iLs,cig,e (tiunst="r.ríra.r") ;; à"àu"" ;,;";:
:i:H"ïËïl:íiï"iuri-nen nier iru:r iàrt"àpi)rr-e,r, daar vàrr en rtwast"* oi'i.*r,'
Het zou we1 erg; p:1eti;ig z1-Jn af-s ue kinrieren, ciie naa.T ditTRnF0ENrHIllri mr6err, een potloccl e, gum mecre kregen, oolr hetvan een Kleurbóek zerl gàivaarcieer,ci .u,iorden,
ne kosten val d,.:,e,:ciïaig*Ëà;;:;r.";'::ïó 

"lvlocirten eï trerrs.irr zi;n àÏe denkànr àagi,zou ik wel eens meehelpen, a1 is r:et u.aJr,r"À",<,<", r,:,r^..;;;.,._irr^__ {* ;^ _-^^l
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AAl\ ,tr ]-,E,E}I
hlet is wenseli jli gebleken onze ad:nirii-stratie n:t ini,ang van 1 Januar3_t54te reorganiserón."411e op die oàtum ingesctrevÀi; iffi[i1-or.ïïrr1gurr, altpansu/anneer zaj Seen contributieachterstand - r,ve]-ke momenieel in lotaa-1 noÀ, ca f 25A,-- lg{rrugt - hebben, een nieuvrr liclmaatscirapsbewijs. Bevràar dëzekaart zorg"vuldig urant hiernaar zal- meerder rnalen'.'noràen geíraagd.lle contributie voor de leden die uitslr-litend aan de Str:rnastÏeklessendeelnemen bedraagt resp, f 4,00, f 3,25 of f Z,T5 per f<ilarïàaf -""-i"-li;vooruitbetaling verschuldigd. Incasso en beheer van deze gelcien geschieót
door de algemeen penningmeester. '

ne con'brib[tie voör de Íeden riie uitsluitend aan een cier groepswerkzaani-
heden deelnemen bedraagt resp, f 6.---, f J,--. of f L,-- pór jàar en $oet
aan het begín var:. ieder jaar aan de a-lgemeen penningmeesier öorden be-.
taal-d plus de contributÍe dÍe voor deze groep is vastgestelct en vuel-]<e E.an
de penningmeester van de contactcorn:nÍssie moct wor.clen-voldaai.r,

L,eden die nocfr aan de gJrmfiastieklessen noch aan een cler overj-ge
gï'oepswerkzaamheden meer deelnemen, doch. toci: lici vuiller:. bI-Íjven-'gevendit door aan onze adi:rinistrateur, Ilr'eiÍrl A.v&o Vr/estreeii,:rfr (iioenewouclse-
rye€ 305 te Nijme6en. Voor hen bedraai;t cie contributie dan eveneens resp"f 6,---e f 3.-- of f 1"-- per iaar

l\,lomenteel is ïIog verl kracht- aJ:\"3T lI.R. hetwelk lr,ricit:
1llli zíekte of bíjzondere omstandigherlen waarctoor geen cieelne4iing aan de

, fig;nnnastiek]essen kan p]aats vinoen wordt na kenniége'ring aaJ] eeir der be--r rrstuursleden een tijdelrjke vrijstelli-ng van contributiebetaling verleenclr'- In verband met bovens.baande contr,i butÍerege-]*1.ng' zou dit artikel in die
zin moeten worden gewi jziscl, da'u deze ledén kuóneri terugvalJ-en op cle zo-
genaamde basiscontributie en dan gedurenue cle duur cier zieicte of-biJZan-
dere omsta,ndigheíd resp. f 1.50, f -.75 of f -"25 per i«vartaa]. moeten
betaJ-en, Deze aangelegenheícl zaL op cie eers'bvolgenàe ledenvergaderung
in behandeling komen.

' Niguyre Iedqn, die uitslui tencl aan oè _gymir*stieklessen deelneilenr.,t€1==.,. ;4È_--- d.qn zich ]:ij de clesbetueffende lijs;rlc.uder(ster') , Zil c-iie r-iitsluitend àan; ee-È*der o,ràíig" gi'oup"*u"r.r"o*iieàöil :r;'-ileii cieernemen'meloen ;i;h-bi]-o*- n
secretaris van de desbetreffencie contactcoi,lniss'i e. ne namen der nieuwe
leden word.en daarna - met lnachtneming van d.e siatrrtaire bepalÍngrn- zo
snel mogelijk ter lcennis gebracht va-: oi,ze aduin.i sr,*iatrli,r'"

3ijeventuee1bedankena]-s1icimoetir.:t1icirraatschapsbevrijsaan'net
Secretariaat vrorden teruggezondei:. tre contributíe blijft ïir.en verscnulciigci
voor het gehele lopenrLe Éàfenoerlovi,,.i';aa.l. Zolarg cle ze liaai't niet is in-
geleverd vrlordt lre'b li-dinaatschap ni,,.t ;l-s opgezegd bescirouwd.
VAN NE ÀUII]NISTRATIE

-ó=po"c1.igrnogeri;lic]eConir-ibirtie1eKwar.iaa]-Lg54
--en eventueel rrog verschuldigcie ovcr' )-953* oirerinaicen op Girot 2L640O
van de Penningmeester van de i{azenkair.lr 

"Ireden die per kwitantie betalen, kunnen binnenkort de incasseerder
verwachten. Mogen wij op Ur,v medewel'.,,r1;r.'_5 rekenen dat de ContributÍe za
regelmatig mogelijk binnenkor,rt'?"In Àet"4e fi.r,'rariaal- 1953 weroen alle Girobe"balers, ciie nog.niet iiadden
geglreerd aangescjrreven en daarna nog eens een kvuitantie aa:rgebodeit.Deze
kwitanties kwamen dan veelal terug me-i: o.e aanLekening van cie incasseer-
cler rrwordt gegireerd'r " nit heef i onírocli ge onkos'l,en voor cle vereniging
meegebracht, Ook bij het innen vai- icv,itanties word't solls aan de''íncas- r

seerder mededelingen gedaan vavLl rrkonli net zel-f brengen'r of "hij of zii
of mi jn kind heef t ali-ang berla::kt". IÍt is tian nergens uit geblelcen,
vyant beclanken a-t-s Lid beh.oo-rt to gcscirj-eden clo,cr -Lnlevering van de I,id-
maatschapskaart of in eik geval scl'r'iftel-ijk, Iit mag men tocl: zelcer wel-

lfij brengen dan riog in herinnering dat de Cont::ibutie -bij bedarrken
als lid- verscn*ldi-gd blijft voor.h.et J.openci k-,li*'-baal waarin inen bedankt"

IIet adres va:r de Adminisllg!1g_i!:_qroe newouclsevre g 305 Tel; 2+864,
wij herinneren cle t-íefiiebb";;?=;;;;t-;;;-r"rrrri"sen nos cven aan de bii-
eenkomst op Dinsui6'avond 2 Febr" B ii-1r: j-n.liet Cen;r,.r:ara} Gebouvl, waar, be-
sprekingen pJ-aa-1;s vinclen voor het Kollend ïcnnÍs-seizo
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