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DH KERN VA§ DE ZÀAK!
++++++++

Het is een goede gedachte van enkele Leden
gÉwee6t om Baast oa§ Hazenkamp elubblad een nede-
deli"ngenblaadje te laten ve-:ischÍJnen dat uitsluitend
en a1leen voor ledep van de ?[aadclsport-afde]1ng be-
stend ls. Uw eommissie heeft dit eens bekekea en
heeft gelukkig kans gezien dit aS.tijd iatore§§anto
otlderdeel van een vereniging te verwezenlfJlssi.

Het is uaij daa zodoende een Ëljzonder groot
genoegen hierbij de eerste aflevering aan jul-lle
allen voor te stellen. l)1t bladr wel-ke 6een redaetie
bezlt, wordt verzorgd door de comnieele' Het ligt in
de bedoeHns Jullie regelnatlg ntetrwo te brengea
ovar de afstandsmarser,r de stand Yan zaken omtrent
onze begunstigers (sters), epaarfond§1 convocatlee,
nieuns vanuÍt DEN HAAG (N.B.v.Jro0') Qr"zt enz. Du,s

zuiver beriehten en lnteru aíeuws VAI{ B{ VÖOR OI{ZE
Ibloeieade zaak'r, welke naar de saam luistert: rrïllan-
deleport-afdeli.ng van DE HAZEX{K.{D1P'i. ïk kan ju}Lia
allen beslLet aanraden dlt blaadJe van A tot '/'

door te Ï1emèn,

Het za1 het I1d ziJn van onze afdelÍ-ng aan-
norkellJk bevorderen etr zeer zeker prettiger stem-
men, ïïet is l{Itrtr de bedoellug 1n dit blaadjo versla-
gen vaa marsen, vergaderingen enz* op te nenen. Die
zi.Jn bestemd noor ons aller geliefd Hazenka.ap club-
blad, dat snapt natuurlí.Jk een l"edar. ïot sLot
spreek ik de hoop ult, dat de geboorte 8n een gesta-
dige groeí van dit bLaadje, er toe nogen bijdragent
dat de gang van zaken in onze afdeling er beslist
voordeel van za1 ondervLnden. Bijv. het opgeven tot
deelaane voor eea of andere nars 1s tot op heden nog
een groot vraagstuk. Binneakort komen we over dit
probleeu no6 eens uitvoerig terug, in de hoop dat
dan een defiaitieve oplossin8 gevonden zal worden.
AtsSOLUUT ÏN 8Nï tsï{tA§G VÀIii ON§ AI,I,TI'I !

't Allerbeete en tot onze algeaene Jaarver*
gaderlng, welke we bÍnnenkort in het Ceatraal Gebouw
zuLlen houden,

Ju1lie voorzitter en leiderr
D.J. Korstanje.
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U:larbÍ-J rordt U uitgeaodLgd tot biJrotd.ag vai
onza JaarltJksa algeaëse LedeavergaderLriS, reLke
rordt-gchouàen op lloensdag I"4 Decesber 4.6. ltt
het CEIITRAAL GffiOIr![ aaa de BLJleveJ.dsingel.

AAI{VAH§ : I uuR rtrrrar

Ds punten vau dc agenda zl,Jn :

1. OpeaLag es ncdcdelLugear
2, §otu16a van dc vorige vergaderÍ.ng.
]. .Iaarvers1a6 §ecretarls.
4. Jaarverelag Peaaia6rneeater.
5. lrataí,ag en aarsen eeizoea L956.
6.'Baure, waarin Laleyering ïlokl<en en Brocken.
7. Benoeni-ng Kasconniesie.
8. Verkiezing CmníssÍe Wandel-afdellng.
9. Rondvraag.

10. S1uitlag.

+++++++

Ia het belaag vaa de punten, die op de agenda
voorkmen wordt eea iader DHI§Glil§D verzoeht
deze avond te reËervoren r..... en ta K O U s § !!

ï{ameue de t?alde}afdr cmulssÍe:
D.J. KorstanJe.
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Ií§DEDETI§GEN:
ERVÍTN}ISOEP*TO c4T,t

Deze tocht zaJ- - oavoorzÍene onstaRdigheden voorbe-
houden - op Zaterdagavoad aB J A N U À k ï Lg56
worden gehouden. ÏIet zal erg geqelJig worden €tr rrrr
ook ItIï$I leden van de Wandelsport*afdell,ng }annnen
hleraan nedoen. Kosten per peraoon zÍjn f 1r-. ïe-der, dia nae wil lopan, kan het bedrag voldoon aande ledea1 dle ook het geld voor het sÈaarfonds al-tijd ophalen.
Verdere blJzonderheden zoals start enz. volgen.

§rF'trs vaN_lIET §PéI,H{O$§ :

Velantroordiag van de ontvangen gelden,
IÍet totaal ontvangen bedrag, t/n ]O Noveurber t§:f 5O"ö, In 2 maanden geepàard door ,..+, 25 leden,ï{.A,rrR BtIJVSN sE À}rDrnírt
Eet loopt nogal stroef vindea jullie niet? JuLlie
weten toeh da bedoellng? Iiet Ls en bliJft JuLIleeigeadour. De cotsrnissie ri.i het Julrle àcntËr genak-keHJker makea om aan &arsen buiten de stad, m e et e ]mnaen d,oen en ,.... ook aan de grote VfgRnÀag*§8. Die xillen Jul}le toch ook aiet mísaea? En dat...|.. koet teveel om ;laeeag !,e voldoen. Daaron íshet spaarformÏEom".T
Vaa- de -}eden, dus zij, die door weer en wind, regenea koude or op ulttrekken om het gerd bij de r.eden
!-q_-!9 BIen, 1s geen opwekkead nlàuvra oniranges. I{OE
E§TI{OU§IA§t HET p}.ÀN VOUH HËf spAkf,N oOK WEIfD0I{?VAI,I_GN, h o c l a n g a a a E (of helenaar niet),wordt tÉenaau door de Leden mee6ewerkt. Laat jul}ie
1gd9;padelgenoter toeh uiet a1ii3d voor t{IEfS komea,Àltijd thuis k*nnen Jur].le alet ,í3o, aLh aaa kun-ncu JUIHe toch -wel ueehlepen door-hàt bedrag adf 1,50 per Eaaad of f §*j5 pèr week l<laar te leggen.EeR van dc hur-sgenotea kan Éet dan afaràg"r.] ,*ae6rziJ 3,ange ko&e§. IIet is HEUS tfïEy y,O tËUil-il ,* ,ovaak aehterheen.ts moeten g:aan. Dus l_uldj*.r rr.ff"r,we oas levea beteren en MffiltEtpENZ A,fg""Ë"oË"o hoor!Toe waes ook in dlt opzÍcht K 1{ I E [-;;-zorg te_dere naand voor dle ANDEtii{ALVIt pIH( t
BÍJ voorbaat daalc name*s de sub_commLssie, dle voorhet spaarfonds zorgt*
Met wandcJ.groetea van



4.

&TEITVING§]-ÀCTIE BEGII$§ïIGEIi§ ( + STEli,S) .
=a=aEa=.-r =aËo Ë. E! =a=a=a -a =f -a -a 5a *a -t

Door de wandeLafd.-comlssi-e rÍorden ] priisen
beschLkbaar 6eEte1d voor d'e ] leden onder.Juï-11§r
dle voor het hoogste aantal begunstipiers (sters)
voor julIi.e eigen afdelln6 zorgen,

Iedere naahd worden de resuLtaten vàn deze wer-
vingsaetie Ín ons noededeLingeabLad vermeLd'

De koeten voor bijdrage ale begunsti6er (.ster)
pgR .IeAR àijn f l-;--' Heus nJ.et zoveel, doe dus

iuIlie best" Het is ook in jullie elgen belar'8!
frf""*" seizoeukaarten worden tiJdens de eerstko*
mende vergadering aan a"lLen ultgerelkt.

lfr, I E u......., T{ I E .....'...t.t§ I E to"e t"(

is d.e eerste die boven aan de maandliJst komt
te staan?

ÏTIS TE§
J U L L I E .. ..

dat de }ïande3.sport-afde3.Lag 1u

1958 (Ie lustnrm) zeLf eeÈ aar§

gaat organieeren?

De voorbereldlngen zíJn reed§

begonnen.
++++++

En au ....... de FI$AL§

JUL]JE AI'ITY{OO}TDI

Tot de voJ-gende keer I


