
Beste

houdt
ZEET

led.en,
Binnenkort, op een avond in
d.e wanclelafd.eling voor al1-e

belangrijk zal z:-Jrii

Aa"n gead.resseerde

de week van 11 t/w L5 maart
l-eden een vergadering, welke

led"en aanv\Ie i jn.

ï[aarom. Omd at: 1.

afgelopen jaar + B leden aanwezig ï\rarers-;
3. Y{ij, frót bóstuul, niet weten wie werkefiik 1id"t

d.us enthousiast wand-elaa.r is;
+. De penningmeesteresse (nia Pronk) en de secretaris

( 
ryq=rn \-an-Te e s e ling ) nie t mëer -be schTkbaar -lcfnnen

zijn voor een functie in de wandelafdeling.
Ie Vraag aan ju].lie is_nu:

1. Kart onze afd.eling bliiven voortbestaan;
2, Kurrnen wlj een nieuw bestuur samenstell-en uit

orLze led-en,
De conclusie is d.us:

Komt er geen nieuw bestuur d.an kan onze afd.eling
niet verder bestaan, De besllssing hierover laten
we dus aan. ju11ie over!

Bovenstaand-e punten ztjn ook d.e aanleid ing ertoe geweest, d.at
over het 4e kwartaal 1962 en het le kvrartaal 1963 nog geen eontri-
butie werd. geïnd.. Ook werd" om deze redenen nog niet onze ledenlijst
inged.iend bij het N.WiV. en nog niet oytze contributie betaald. voor
het lidmaatschap van het K.NaB.v.I';0.
Belaneri.ik is dus nu:

weet een cand.idaat of stelt z:rc]n ze]Jf eandi-
daat voor het bestuurl

2. Te weten wie nog wj-J- bJ.ijven wandelen en nog 1id
wil zítrn;

3. Te weten op welke avond, het best kan worden Yer-
gad.erd;

4, Iat iuJ-lie onderstaande strook ingevuld retour
zenden, vóór 2 maart àrs. aarr 4§ secretaris.

3e officiële uitnodiging voor
weten op welke avond. de meeste

cleze vergader zod.ra wij

ne penningmeesteresse,

2.

ne belangstelling bij de activiteiten van de
afd.eling van d ien aard" ztin g,eweest, dat we menen
niet langer op d.eze wijze te kunnen voortgaar:.;
Het aarrtal- leden in. onze registratie 35 bedraagt
(senj-oren en adspitranten) d.oeh op de marsen het

Invulformuh-er te zenden v6ór 2 maart &"s.
0nd.ergetekend.e! .. n . o c c....... c e ... o o '.. c..

_ __ I

maand-ag I1l
of vrijdag

aan Broerdijk 39, Ev.
a.a.aaaaa

d insd,ag L2/ woensdag 13
15 maart à.sr

1. Kan het beste vergad"eren oP;

2, ,- ffik lid van de afdeling.
rrra'l

3. Stelt z:-cl:r.-H't beschikbaar voor het bestuur.

4, Stelt lroor r c '.. ......'. '... o o.. '. als eand.j-d.aat voor het
bestuur aa11 te wl j zen.
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