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BESÏIJi]RS].iE]]}T].Ë],INGE],l ; .,,
iÏn-ïëï6aruï-mC-b--Ac-ïöntcrlvacantic we]-kc plaats víndt vanaf
i ae.;'i;rÏ t/n 2L A-UGUSIlUS
:wordcn a}lc GVmqqs!icitlessuli stop11ur,ut.

Otr de Jaar.vcrgaclcring van 21 JunÍ ,54 wcrd 8'ocd{ck',iird, dat Art.37 van het
HiisiroudcLijk Ileglen:r:nt alevolgt rrc.irdt gclvijzigd 

_ 
I

, Si j zickic of 
- bi j z,ondcrc on:stantiighcdcn, waardo' ,r gocn dcelncming a'an

i A;"gí*iiiÀtii:ktc"óort ira.n pr613,1s huËbcn, .ican 1a §ui:nisgevin6_ aan ódn dcr
i Sos[irurslodcn ccn 'tijdc]ijicc inseiirii"ing a]s basislid vcrlecnd wordcn,

L.
zodat,r d.an allccn basi s*coyrtribu'bic vcrscliuldÍgd. Ís.

i{ct Bcstuur hccft bcsloten Èr nict toc oYCr i-c Saen ecil" ovcrzicht van de
Balans i:i:r nxploi.tatj-c-RckcnlnEi aan al}9 1i:11cn tc vijr§trckkclt.
Genocmcle, stuïckcn zu.licn vrocgti jdig vdór dc Jaar'liiksc Ï.,cdcnvcrgadcring
Tilïi ]NZAGE wordcn gul-cg:ilr oF ccn nad.,r tc bi:palcn plaats.

GEBOITJJN:
van clc

ilil
lïccr sn i1{a]rcouw Zr,vart - van Krlmpcnil il tr Aartscn _ scl:ckman

woï:-rl r.: n -Iui s§.-b:i ;i har*c}à;ik "g ef d.i ei *e c r,!.'

Ycrbcck vcrzochtcn ons kLct volgcndc tc plaatscnl
vuil-dcn r,vi.j I',cstr,rur, afdcliiLgcne grocpcn cn lcdcn graag
har,tc1i.jlc dankcn voor dc vclc blijkcn van bclangstclllng
bij dc 5icbc'rortc Yan o*zc 

'"ftti cn l,{ict vcrbcck"

lang;s dczc vrcgi
npg ccns rccir."L
dic vrri j lcrcgcn

I-IET SESTUUN"

*I§KA,AL _E§_-W F r B Ar,i,
ffi-Tn-Tcibcstaatrvat,idcSoftcnI{orilrba1-afdc1ingkrijgcnwc
tijdcns hct r,vcck*cncl vztn 2.I op 2? Jr-rl-i, bczoclt van Buitcnlandsc gastcn,ltt'
vÍèi ccn' Canadccs Sof t- cn iloti]<b;r1tcam. :

Hct programme voor cli't rrcclr--cird ]uirlt alsvo18;t:
Zrrt"i'rt*[*rnidd.ag,s om J :-i.ur vindt op irct iiazenicar:rp-bcrrci-n do ontvangst pl,aats
van dc öas'ccri, cliu r,vorclcn tocgcsproiccn door oï1zc Vclorzit'bcr, ltajoor
G.Schcru'ten. ida tli:r:c tocspraeili:- za1 tircc rlioFlun aangcllod-cn"
Hicrna worcit 8;c2,,?lllcnl-ij):: gc"i;:""aind iot 5 uul:r'

0m 5"15 r,,rr..6r.irr.i.6 1",c,i l;il.ssc:i naeir irc'L Car.iadesc Kcrkirof tc L''rocsbcck,
waar ccn kralrsicg6;ing p-Laais vLnd't"
voor zovu'r or. no§''p:Iais is in d.c buss:cn, ltu:rncn. dicgcnctr dic bÍi dcee
fcransf cgglpg ,r*r:ii.,rig wii-LciT .ri;ln, z:-ch cpgcrren bij dc hcc:: S.Vonk,
llinOcstià,ai;*25, tt tir:1-'st "rdc{r Zati:r'1ag ?4 Ju}i ricso
;-.-f§-;;"-ir,r"à op 1:,-,; llarc::rlr*:irlr'ti:t'l'cin, waelr cli: S;:,stcn. in ontvangst €§cnomcn

Eunócn wor',lcnl clc1or clc Gastl:crlir- of nr:ni'-'s 'ïs -ZonOil.g;s 
viirr-l-t; cï. ccj::' oïrt:,:jror:.1;ing plaats tusscn ons }arncs*.tcant cn

"inó l,riapÍc r,r:afsïr tcrwi.jI onz,c Firicn cic strijrt zul-l.cn aat1hÍr:dcn mct
trthC Can,"ieftSr!.
A,tn""àS ,r1 dczc "wt,dstr:'t-jrlcri oi:t 2.3C uur op hct lÏazunkamptcrrcir:.
Tencind.c e€In nJto tc nrsrikón o:r.liostcn "'ccgcrmoc'b tc lcomcn, zall" tijdcns dc
wiiistrÍjdcl icl untrc,j vlt: f -"2r+ guli-vu1 woÏ'dt,rr
rrezurvnruïPllns, 1*ï1,.ï iï3ï *iï-,,ït,ï:,3iliïiit.L:Ë'** 1ï:edi5; 
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Ie Soft- en Honltbal-comni§si-e"



H$IDBAI.
Heïffiioren-elftaL komt nog enkele tdeisjes van l-6 en 17 jaar tekort.zíi die zich no€i ry1Ilen_opgeveïr, moe'l;en dit met sp0ED doeà, bÍj de

Secro esse Af d.ilandbal l I'.tle j . ?. CI,AASSEN, Gorisstraat 32.

SOFTBAII, 
"ffiffiï in cle bedoeling onr op 11 en 12 Sept " wedero& een sof tball-tournooite.organiseren. !'fij hop-en dat evenals vori$ jaar R.C,H.e the Cathers en

Qulck van de pg.rtii aullen_?iin" Tevens- waren wij van pian Huac (ltelmond)
en 3a,seba1l-Pals uit te nodig€r1. Wij relren.en natiiurlijk op een giote be-'langstelling van de l{azenlcarapers" né Dames van hulten'de ètao rn6eten wezien oild.er te brengen van 1.1 op 12 Sept, 14/e vertrouwen er opr dat onze be-
kencle aclressen een-gasi onder<iàk )can §even.!ïie zich nu reeds wil öpgeven voor een log;ó, kan dít doen bij onderstaande
Commissieleden van de Softba].l.
De Afdeling Softball bestaat uit de volgende Contact-Cornmissie B :

I'/levr. I," Castelei jn-v.d. Sl oot, leeuwstraat 11 Voorzitster
I{e j . i["van Strien . Groesbov,reg 396 Secr I esserr T.Hermens lYezenlaan 90 Penn, esse

De §oftbal].-Commissie
TAI'.E,TENNIS;
%ïr-de Teden die er voor voelen in de komencle winter Tafel-tennis te
spelen, bestaat gelegenheid orl zich iriervoor op te geven bij illej. E,HENXRïKS
lïezenlaan 197 q Secr. esse van de Af d "Taf eltennis.
leeftijd vanaf 14 jaar" Ook ouderen zijn z,eer hartelijlc welkom.
Ifij zullen tracÏitffiEn Leider te krijgen voor de oef enavondon en bi; vol-
doend.e deelname, hopen we met enkele'teams in de eompetitie weer te kunnen-
medespelen.
JUNÏOREN EN OOK OUNEBE LMEN
Commissio ruim de tijd hoeft,
komende

YOETBAÏ, 
"

sei zoen o

laat ook de afdeling

geeft iI zo spoedig mogel-ijk oFr opdat de
om de nodÍge uaatregEllen te troffen voor het

TAFEJ,TENNIS een SUCCES vuord.cn.
Ie Taf eltennis-Comrnissie.

Op.,d.e Toetbalyergq{ering van Vriidae 16 J'+li i.1. waren 23 leden aanwezj.g.
De Commissie van deze afdeling werd met algemene stenmen hefkozoh, Ten
aanzlen voor het beclan]cen als lid van de Àfcl.Yoetbalo word door de leden
de volgcnde beslissing genomenï -z.aj die niet aan de nieuwo Competltj-e wi}-
1en deelnemen, moeten hiervan vó<ír J. Alrg, &oso schriftelijk bericht zendcn
aan de Corumissie vat: dc Afd.Voetbal. niegcnen die vdór bovengenoemde d.atum
geen bericht hcbben ingedicnd, wordeu automatisch }id. voor het volgende
scizoen. Het Yoetbal-tournooi za]- gehouden lvorden op 28 AUGUS.ïUS en 4 SElf.
&,sr ne trainingsavonden vangen aan op Yrijdag 23 Juli tg avonds om 7 uur
op het Hazcnkamp-terrein eI] vcrvolgens iederc Vrijdag op dcaelfde tijd crr
plaats. Nieuwe leden kunrren nog vddr I Àug" zicn opgel'en bij d.e Courmissie.

d.e Voetbal-Commissie.
!ïANnEtItl{.
Ic W'anAE1-Afdeling loopt cie VÍerdaagse-Af standsmarsen mecle met 29 Hazcn en
Hazènncn" 3 de 30 K,r,,,., p2 de 40 K"},r, en 4 u-ulr*l;uËr_co**issie..
VAN }E LIDBN-AXI,ÍINISTRAT]N 

"orbijisbe}roorded.cContributie,zowe].vanGiro-
betalcrs als van dicgene dic ecn kwitantie wcrd aangcbodcn, vold.aan te zijn.
Blk kwartaal virordon wij cchtt-'r hicrin tcleurgesteld, Bij de afrekening met
c1.e incasseerdcr bli jkt, dat nog velen nict helrben betaald. Enkelen met de
mededelÍngtt5u"r* beoankttt terlvÍjl er geen lidmaatscirapslc:iart is ingelcvcrd
en everrïvei het lopr:nde kwartaal de contributi-e verschuldigd bli jf t 

"ne Giro-betalers worden nog e(lns vcrzocht in de eerste maernd vair. het kwar*
taal te girercn, dus in Jr-rli weer voor het le Kwartaal. Àan het einde varl
het 2e Kwar"baal'b1eek rlat nog een achterstand \À/as van nrim f 300.-- van
GIR0BETAIERS. Yoor dcze late bctalers zijn kwitanties aangeboden waar dan
tocir nog de mededclirig volgtnwordt gcgirccrdrt, Intussen zljn hicrbij. be-
halve dó vele werkzaamhcclen - de kosten voor incasso en portirs voor de
aanschrj-jvingen gekomen van f -"20 pcr lid.
L{ogen wij toc}r vooral op Uw medewer}ring rckenen door rcgclmatig tc gireren
in dc EERSTE l,tAANn van itet Kwartaal ??'????


