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i ï:19:1"...{l:.JO van het Huishoudelijk Reglement moet de Jaarlijkse Àlgemene Ledenverga_
[-. Aesi+e--+ro+den- geh . oud or+_ltilcr]jjk* lq_{e_ mqqn d Mei .
[ ,A.angezien het.nu definltief is, dat onz,e-ïà""rrtter*d;IËr A;l{uisàa}1 zf óI*nÍet-meer=-i herkiesbaaa stelte st aan wij voor het feit, een ca:rd"idaat ";;; à;;;-v"""rlttersfunctj.ei. ïe kr].Jgen.

BESTUUNSMEDEDDTÏNG
Ni jmegen, 26 Mei t9j4.

JATXVEAGADEBING

I T{ii mogen ons gelukkig prijzen een b espreking te hebben gehad.

i-persoon niet eerder zijn beslissing geven dan per l1 Mei à.s.
i Dit is de red.en' dat onze versad. erins n'i at meo.r" iyr rto moonÀ

deze

red-en2 dat onze Yergad ering niet meer in de maand Mei gehouden kan worden.
_ _-__7 v*6@uv4{aaë

i 1 * maand Juni te houdenr waàïmede de leden ongetwijfeld. aceoord zulrËn gaan,---o'. -
De convocatie voor deze vergad.ering wordt u nog toegezonden.

TE§ Y00ïK0!íIN0 V$Í DIEESTII mogen
meer staan. Deze moeten 0P SLOT in

[ '::,, Ir\JË§''rl eI§ ëtjluríjtrg l]r'aJzeIl een o espÏeKlng ïe hebben gehad met een pefsggne dieI -olg:ens ons, eea uitstekend Voorzitter voor onze Hazenkanp za:- zíin. ncfiter kon dezpersoon niet eerder ziin beslissins eroven rinn noy. 1'l níoi 6 6

in d.e tuin van het Centraal Gebouw geen rijwielen
d.e ri jwielkelder urorden gezet.

GEBOREN: GerriteJanrHendrik, ZO0N van de Heer en Mevr.Verieek-van Vucht TiJsseniitlij wensen de Ouders heer veer GeLuk toe, met hun 200N,

Ilet Bestuur.
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i , De Hazenkamp-dames hebben het geprestffiï.r reeds het tweede seizoen dat zlj in
;d: competitie spelen, kampioen van de tweed.e klasse te worden. Afgelopen Zond.ag hebben
L-ii d- e promotiewed.strijd. te Rheden gespeeld. en met 4 - 3 gelffonnen, zodat zi-j nu in d.ei-Éerste klasse van het Ned,.Handbal-Verbond" zÍjn gekomen.
r l§t, om het in die klasse te kunnen b olwerken hebben vre een paar nieuwe, flinke
; speelsters nodig
: ::^ i: gïïil1-aB'tiehzalcn-àar18ti", lir{ste:r waarep-r-ed=:: iie àe*-rrcl--rtJ scÈzo-ert- iit*--g^aa*:
i]:an$!atlen zich kan inschrijven" Ín vcrb and met d.e opgave van de 1eden voor de ffànO-,b alboad. is het nood.zakelijk dat we vó6r l Juni ..*. *àton wie er het seizoen ;Si/ii
, wil deelnemeR aan de Iland"bal-competitie. Bij vold.oend.e d.eelname kunnen d.eclnemen 2

' Meisjes en Jongens van 12, Il en 1{ jaar, Kosten bed.ragen f 5.-j, !r !t rr il 15, 16enl? rl il rr f 6.__
Dames van lB jaar en oud.er rt il f ?.50. e helft van deze kosten moeten v6ór 1 Juni betaaltL ai-jn.

3o wed.strijd.en word,en op Zond.ag gespeeld., terwijl er zateid.ag r s mid.d.ags gelegenheid,
tot trainen bestaatl op het Hazenkamp-terrein aan d.e Hazenkampserryeg"

- De reiskostero komen voor re]<ening va:r de ]edene d.eze bed.ragen o.chter niet veel"
De Hand.bal-Commi ssi e 

"

PINKSIEAI(XMP
Hct Pinksterkanp wacht de Hazen in het gelijknamige da1" Kamp-commandant is E.Arnold(Pets), vrouweliik Staahooftl lltlies Companjen2 [olgaarder Piot La::ting, Veld,prediker
l4l.Bar nard en Sportleider }ick Korstanje. Ceeft U nog cven opr a1s U dit nog ni_et hebt
gedaa:r. ïilii gaan pcr fiets naar het Hazcndal (Zaterdagmiddag) en keren uit Ède terug
op de mid.dag van tweede Pinksterd.ag. Iee lnemers krijgen nader bericht.

word"t de reeks G.0"-avond.en van tLit seizoen
0 M T en vult ZaaI 1 van het Centraal Gebouw

b esloten met een
met geanimeerd. gepraat
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