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In ile?ei tijd.van rust eindelijk weer eens een lirantje
De eal6! activiteit",.(}le er de laats.te tijil te: bqsperi-ren viel:r was de algemene ledewergaderiqg, waarnaa
een verslag doq-r P v.d.Feer.en J. Betlebeó is opge-
neBen.
Ook staat in dit nuÍmer vermêld, welke jongeas nieuwefoto's moeten inleveren . [,-EE 

-we1 te verËtaan .

!ïe roeBen Geert lhol nog een welkom thuis en van har-te beterschap toe en wensen verder iedereen een pret-
,: '''';ti.ge "":Tt:u_

Onderstam.de leden moeten voor I riugustus 2 pasfoto's
inlèveren
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Hein Akkermtn
Je1le v, dr Bij
JeILe v'.d, Heide
Haije v,d..Heide
Pieter Hqekstra
r. ieSe Hoeksbra
S jowe Huisnirn
J:ln Jeninge
Jan Kalsbeek
Meind.ert Kleefstra
Jan Kramer
gouke de Leeuw"

', ietse Rodenburg
;illy Schriemer
t* iebe Veenstra
Jelke Veld
Uirk I''/ agenaar
lr ieger 'iuuite

Pier de Vries
Meint Y v.d, Velde
Sipke atzema
Áte Jeninga
Teeke Kramer
Col Kleefstra
Joh, Brouv;er ('één foto
F. v.d. l\{eulen
H,J. NieuwJ crnd
J.II. l{ieuwland( één foto
E, Mulder
T, Mulder
L. Poepjes
K, Poepjes
M.R;v. d. Ve1de
Hij1ke Dijkstra
T.v. d,Meulen ( één foto
P. de Vries ,

Voor 1 Augustus j-nleveren bij P.v,d. Feer .



Verslag Jaarl. Áfg. Verg:derlng- ^.geÉouden_T :iï3"9 3 j"_tt-T :{'_":u'Feer
anwe zrg ?4 leden

Met ee:r kort woor.d opende cle voorzitter {e vergadering
liián*u__cte notulen ed bet jaarrrerslag wer:den voo'rgele
'zen cloor de secretarís . -

uit het verslag bleek clat bet blsluur niet lqvrydêÍi''tr.s-óvur de ve-rricbtingen van het eer'ste e lftal.
Uá['Ze en ]e eLftal wercl, nog ee19.-gewgzeÏ] op de op-

- rgelopen'5oétes . Dit mag natuurlijk niet weer YgoT-.
-.ËOnuit, . Íerder sprak 'de seQ3.. Z' n vÊrtrouwen uit, j-n
["á:-our aè Vrieà' . Ook bii het vertrek van de ,Fam]-
lie H. Piersma werd nog ev€n stilgestran. De secl' o

. bracbt " Hein en li4nekq " 9og €ens dank voor het
iele werk'dat zij voor de club hebben ged-ann :
Verder, da$ onze-club weer met enkele spelers in het
F.V.B. elfteI vertcgenwoordigd was De-mensen
ttie stesfls u,€er .hun-auto's beschikSaar stellen Vuor
o\ze club kregren een exbra woord van dank.'.

De vcorzitter dantrt€ vr<lrFeer voor het'verslcg
met de woorden " Een gqed stuk qql!-!-waarna het
net algenenà stefrfrën-ËAra-s;AAgeËêuid' .

uit het financieel .verslag van de scbeidende pen-
ningmeester bleek dat er èen klein kassaldo en e€n
flink banksaldo is .

Uit het verslag over de'TOÍO door R. Mulder bleek
dat er een bediag v'ln f; 722.72 aan de c1u6 was
afgedragen 

.

Een verslag van de elf.tal-comnissie was nj-et aanwe-
zí8, d,och óns actief lid Cor de Boer zorgde voor
uiËbfagen en eindsbande4 net de nodige commentaren
a1s zijnde voor elk wat. wils o

J. Betlehen gaf een opgewekt verslag over cle Juni-
oren . Al hadden de Juaioren,ii. niet veel 'succes 8€-
boekt , de B junioren des te meer - Hii memoreerde
dat er 5O welpen-leden ingeschreven staan -

EgglgelsysrElgllee-
De periodiek afbredende Dr.C van Heel en

J. ni-eutolancl werden bii acclanatie frerbenoemdr ter-
wijl in de vacature penningmeester r D van Althuis

íí



bij enige candiclaatstelling werd benoemd

De Vor.,rzitt€E dankte H- Piersma nog eens vcor het vele
werk dat hij'steeds in het 6e1ang van cle vereniging
bad geilaan en bij sprak uit-elg aller n.aàrlr toen hij
zei dat het hem speet dat Hein vertrok .

Onze nieuwe perlri-ngmeester- belocfde dat
zou doen, qraarop de voorzitter antwoorde
van wel ove.rtuigd uias o

hij z-n best
dat hij claar

Iegki u g igs_ e! f! a]-9 ogrrn] s F i I gf 
- 

aanst g 1l i5tg- 19 i9"J"- . -
Nu kwamen de tongen pas goed 1os, wet troutuens ook de
verwachting v.ras . Vele bekende feiten werden ter tafel
gebracht, ook nieuwe ideën kwgmen na3r vorenr waanrit
ten slotte 5leek dat men wel eers leiders'fm€t een korte
eiilwil probe*'en. Ter vergadering werd G. Otter lls zc-
danig 6énc'emd v..rr bet le elfbal, terwijl vcror het 2e
elfbal 'neer een gcschikt pcrsocn zal worden omgezien

De Juniorenc(Jlmissie 51e ef zo:1s he=t- was . .

Hierna kv.ram de uitreiking van de wisselprijs vo;r het
meest verdicnstelijke 1id van het jaar Deze kwan in
het bezit van Hein Piersne. .Dtt je niet stceds spê1er
5eh,-,eft te zLJn, werd door de a:nwezigen gced besrc-
pen , getuige de ovatie die Hein werd ge6racht .

De nj-euwe :reglemente n tverden vevolge ns uitgereikt.
Leden die ze nog nle!.hebben ontvangen kunnen ze e1s-
nug 5ij r/,d.Feer kriigen .
Vfn de rontlvra::g werd niet veel getmik gernaaktr al-
6hens'lastige viaagstuld<en kwamen er niet uit ,waar
na Èd voórzítter met welgekozen wor,rden deze. verga-
derÍng sluit en €en ieder ' wel tbuj-s rf toewengb o

Z.O.Z.
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Om de I[.cle Jong ï,iisselbeker .'] 
t

VoriE .iaar werd dcor Henk de Jong een-wissel-
;;k;i ËóJànimàar sesteld' voor eén wedstriid

Oud. spelers woonachti$ in Olde6oorn i
teBen

Oud spelers woonachtig buiten Olàetoorn'
,i

Daar veel oud spelers met de feesten eincl
Àu[ustus_ uegin septemSer w€€r in oldeboora
;íi;; móenÍ Ëet teêtuur dat dit nisschlen
aá".i"i"tu ti.id ii on deze wedstrijd te-laten
Ëi.ià"-.du*iótun is dan ook on deze wedstrijd
ïà-"páreí op 'tigg,uSu'c r snmmnrpn 's morgen's
om. b.alf e1f .
Iillen zíi, d.íe hieraan mee wiltren doen
zJ-.cb. opge+án Uii de s€cr. p. 'vocl'Feer '

IÏET,PEAT

.' De welpentraiaing is stopg-ezet tot nader
aank.rnáieingj . Na ile vácantie Zulten er nog ell:
gà wedstiiiáen voor d.ez9 jongens georganiseerd
fióraànr oót zal begin September met ttgu P19-e:
áu" wo"deo deelgenomen aan de seriedag te GROSIX .


