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DE
Van de voarzitter

sit is aiwear bet laatste stukje dat ik year jullie scbrijf als

REDAKUE

voorzitter. 1k heb no anderhalt jaar in bet bestuur gezeten en
ik vind dat bet no bet goede moment is am mijn verantwoordelijk—
heden aan nieuwe mensen over te dragen.
Nieuwe bestuursleden met oak nieuwe idee~n wat erg be2angrijk is
veer SETH.
1k hoop dat de leden oak hen weer steunen zoals juilie mij bijge—

Halt’, allemaal,

stean hebben in mijn ectiviteitan. He gaan het nieuwe saizaen in
ieder geval wear in met tal van activiteiten zoals de gebruike—

Hot is eindelijk weer lover. Net nieuwe seizoen goat beginnen.

lijke weekends (misschien samen met andere studenten windsurfver—

Verderap in dit blad zul je een uitnodiging aantreffen am de at—

enigingen) en waensdagmiddagactiviteiten. Near Tilburg gaan we

g-emene tedenvergadering, traditioneel can bet begin van elk sei—

dit jaer waarschijnlijk met 2 teams wat ongekend is veer onze

ben, bi2 te wonen. Set zoo vnor de variatie wet weer eens leuk

vereniging, en nieowe leden proberen we weer te krijgen op bet

117n

als zedereen canwezig zoo zi5n.

info—standje op 25 en 26 maart in bet auditorium. Ham in ieder

Hoar 9enoeg gepraat, hoog ti~d cm planken en andere apparatuur
of te stoffen en uit te testen en om nag even de thearie van de

gavel even langs want (vacate) steun kunnen we hard gabruiken.

watermport, de “one—hand—ji~” (Engels) en bet in bet water vat—

doop van onze nieuwe fun—board.

Hat seizoen apenen we in ieder geval op donderdag 4 april met de

len door te nemen. En dan is bet een kwestie van wachten op wind

1k heb bet bestuurswerk met veel plezier gedaan en ik zal in ieder

en iiefst oak een beetje Ion.

geval de komende jaren nog veel genieten van wat SETH mu

Oat bet begin van dit nieuwe surfjaar nogal wat mogelijkheden biedt

heeft, 1k vii iedereen van harte bedanken die mu

oa je even at te reageren, kun iC lien aan de aktiviteitenkalender

met name de huidige en oude bestuursleden en wens SETH veal succes

en nadere instrukties in dit nussner. Dan besluit ik zoals gewoon—

de kamende jaren.

lijk met bet bedanken van trouwe typiste Sandra en met bet jou
toewensen van een snel surfjaar,
Graetjes,
JEROEN.

P.S. Kopij sluitingmdatuzi nor akwa 3.2~
?.~aaMag 29 april 1985.

ROB.

te bieden

geholpen heeft
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SURFEN OP GOLVEN MET FRASER BLACK
Waters tar
Dc macst waardevolle techniek in da branding is de watarstart. Deze enargie
besparende manoeuvre zal artoe bijdragen dat da surfer bij een val snel weer
de macht over zi5n plank terug heeft en helpt schade aan tuig en plank te
voorkomen.
Fan wind van 10—15 knopen is idaaal Os deze techniek onder de knie te krij—
gas.
Ret baste is wanneer de plank loodrecht op de wind ligt, de mast er haaks
op dus met tophoek naar de wind. Wanneer de schoothoek near bet ligt, til
dan de giek even een klein stukie op en de schoothoek zal omklmppan. Zwmm
naast de giek of in bet geval dat bet water ondiep is, kun je ernaast gaan
staan, aan de voorkant van da mast Pak da mast boven de giekbevestiging
of de masttop en tib hem een klein stukje op, zodat hij vrij is van bet wa
ter. Mierdoor zal de wind tussen bet zeil en bet wateroppervlak waaien.
Door de mast mat de top verder in de wind te brengen, wordt dit proces nog
versneld.
Tenslotte zal de schootboek vrij van bet water komen. Ewes onder bet zeil
Os de zeilband op da giek te leggen. Met de voorste (mast)band, die nog
steeds bet tuig ondersteunt, kun je de giek of, wanneer bet minder hard
wsait de mast, ergens beneden de giek vastpakken.
Ret dichttrekken van bet zeil, waarbij de schoothoek bijna tot op bet water
wordt getrokken, sal een soort lifteffect op de mast hebben. Gebruik de krach—
ten die er door de wind op hat tuig worden uitgeoefend Os de plank in po—
sitie te brengen. Probeer dicht bij bet hek te komen en begin de boeg van
da plank enigszins van de wind at te draaien door een klein beetie dicht
te
halen. Dank eros dat je net genoeg dichttrekt om bet zeil boven je
hoofd te houden. set nu je voorste been op de plank.
Breng vervolgens door in elkaar te kruipen je heupen so dicht mogelijk near
de plank toe. Gebruik je achterste been om al watertrappend je bovenlichaam
uit bet water te houden. mreng je heupen en billen boven de plank wanneer
ja tenslotte door bet zeil dicht te trekken op gang kost en een ruimschoots—
koers vaart.
Wanneer je deze manoeuvre gemakkelijker uit te voeren vindt met je voorste
been in bet water en bet achterste op de plank, verwissel dan de benen.
Ret is van vitaal belang Os daze terhniek onder de knie te hebben, voordat
je serieuze plannen maakt om met een kort plankje de golven te trotseren.
Als je noch de waterstart noch de gijp beheerst rag je blij zijn wanneer
jij en dat wet Cr van je plank is overgebleven na een pear uur in bet water
be hebben doorgebracht, op bet strand aanspoelen. Beb je geen geluk
Meestal is bet op zich al moeilijk genoeg Os dicht genoeg bij de plank te
komen om je been crop te kunnen leggen. Dit is echter geen onoverkomelijk
probleem. loud je armen omboog boven je hoofd en strek je uit op je rug.
Ret hek van de plank naer je toe trekken, sal meestal niet lukken, omdat
de vinnen een zijdelingse weerstand uitoefenen. Beweeg in plaats daarvan
je benen near bet hek door je voorste arm boven je hoofd te strekken.
lab je eenmaal je hiel op de plank, den kun je door je kniein te buigen de
plank vlakbij je bovenlichaam brengen. Kruip in elkear (middel is nog steeds
onder water) en laat bet zeil so recht mogelijk oshoog steen voor je de
windkracht probeert te benutten om je lichaam uit bet water boven de plank
te tillen.
een andere moeilijkheid is dat je 5055 voorwaarts gesleept wordt. zodra bet
sail de wind vangt. Net zeil schiet dan uit de handen van de surfer en op—
nieuw starten kost weer extra tijd.
oit probleem wordt veroorzaakt door bet tuig dat boven bet hoof d van de sur
fer nmar voren gaat. bet terugtrekken van bet zeil heeft alleen maar tot
gevolg dat er nog meer lucht onder komt. Dc enige oplossing is de schoothand
los te laten. Net zeil is dan te hanteren met de masthand.

DITLEEN VAN SURFPLANKEN

Onder uitleen wordt verstaan de gebruikmaking van clubmateriaal
buiten de Karpedonkse Plas of bet clubterrein met toe stemming
van hat bestuur, bedoeld in art. 2.6. van bet NH.
Gebruik tijdens rlubaktiviteiten is bier van uitgesboten.
65— gulden—leden waarvan bet bestuur verwarht dat zij bet materiaal
op een fatsoenlijke manier behandelen (dit kenbaar gemaakt door
sen asterisk arhtar de naam op de ledenlijst) mogen maximaal ~n
surfplank lenen.
Tijdens de uitleen moet f. 100,—-- borg worden afgegeven can de
betreffende uitleencormnissaris, Net is echter ook mogelijk om
permanent borg schter te laten bij de penningmeester in de vorm
van een volledige (op naam van de ESWV WETH) ingevulde Cheque.
Welke planken kunnen worden geleend? oat zijn de Klepper S4, de
mrowning en de twee funboards. Windgliders en trailer kunnen niet
worden geleend.
Dc pianken kunnen in hetweekend en door de week, behalve op woens—
dagmiddag (rlubmiddag) en tijdens cursus van LVSS worden geleend.
Bij uitleen verdienen korte periodes de voorkeur. Voor uitleen—
periodes langer dan twee weken moeten alle leden worden afgebeld,
om na te gaan of zij niet tijdens die periode van de plank gebruik
willen maken. mij meerdere aanvragen tegelijkertijd gelden de vol—
gende voorrangsregals, (in deze volgorde)
— Clubaktiviteiten hebben altijd voorrang
— Kortere uitleentijd heeft voorrang.
Wie een plank wil lenen, neemt kontakt op met een van de uitleen—
coralissarissen (in deze volgorde)
Door de week
: Bert Ritter, Gen. Coenderslaan 13, tel:454748
Voor bet weekend
: Cees de Lange, Willemstr. 97, tel:523767
Coen Konings, Allersma 147, tel: 520671
Deze personen codrdineren de uitleen, nemen evt. de borg aan en
geven, indien nodig, een boodssleutel uit.
Voor bet vertrek dient bet materiaal gecontroleerd te worden.
Gebreken moeten voor vertrek gemeld worden.
Schade die tijdens de uitleen ontstaat moet uiteraard ook gemeld
worden, can de materiaalcommissaris, Net bestuur kan besluiten
deze schade OP de uitlener te verhaten.
Ret bestuur kan, in onderling overleg, van dcxc regels afwiiken.

Nasens bet bestuur,

R06 ~
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WETH AKTIVITEITEN AGENDA

CRAZY wEtil

25/26 macrE

Wagons de explosieve groei van hat ledenbestand van WETH beef t
hat bestuur van do vereniging qemeend moeten over te gaan tot
de aansrhaf van eon surfplank. Oft cm de plankenvloot zowel kwanti—

3
)

woensdag/vrijdag
27—29/meart

Pentagon surfwedstrijden in Tilburg.
Inlichtingen, aannelden, etc. bij Rob de Greet.
Aanmelding sluit half meart.

Donderdag 4 april

tatief ala kwalitatief uit to breiden.

WETH presentatie annex ledenwerving

‘m middags 15.30 Officiele opening seizoen bij Karpedonk
tewaterlating nieuw funbeard.Aansluitend:

Kwalitatief, omdat hot bier goat om een zgn. funboard, de Browning
‘S

Crazy Red. Bij daze wordt de naam direkt veranderd in Craz~WETH,

avonds

20.30 Algemene Loden Vergadering

cm duidelijke redenen. Elierondar volgt een torte beschrijving van
do plank. Of do bemchrijving klopt zul je zclf macten uitvinden.

Begin April

CRAZY RED, “do fun~p~ank bij ujisiok”.

Weekend 6/7 april

Eon wingor squashtail, bestorncl roar cia surfer
voor wie radikalo manmuvors on madame fun
tachnleken moor betokonen don do olympische
driohoek.
flazondsnol on pittig, Crazy Rod, waanzinnig...
Eon volume van 150 L, oordoolkundig verdoold,
goring gewicht (± 14kg) veer nog moor “Fun” en
sonsatie.
Board in composite tibrelkaviar,
— Winger squashlait, gewicht
± 14 kg. dubbel
concave onderkanl
— volume: 150 L
— zwaardkasl ingelamineerd in de plank veer voIle
dig inklapbaar zwaard (52 cm)
— traploos
regelbare mastrail BROWNING R-465
mel veitigheidsteash
— US vinbox
— 7 ‘egetbare lootstraps
— ~a1io.masIverIenger van 35 Cm
— anli-Spinoulvin ri LEXAN.
Browning EXP 24 mast, in glasvozollopoxy,
—
angle 455 Cm
— soecraat proliel voor getijke krachlverdeling
— buging
19Cm mel 5kg aan de lop
Vario’giek, 190 cm . 240 cm, rondo buis,
— gevulCaniseerd. blauw
Zeil GAASTRA
— Powerhead 6.0 m2 MYLAR mel lallen
— High Clew
— Leech line
— Power trim

18-00 Chinezen

Fietstocht, onder kundige begeleiding van Coen Konings
Pasen.
Okawa gaat den do Ardennen onveilig oaken.

Weekend 13/14 april

Eerste voorjaacssurfweekend, bij Beets.
eanmelden veer 4e

aedeT loapril bij Coen Konings

Zaterdag 20 april

Fietstocht zie hierboven.

Weekend 4/5 iriei

Surfweekend, naar Zealand.
Aanmelden voor donderdag 2 mci, bij Ruud Erckens

tel:040—524842 of 043—613146
Zaterdag 11 mci

NSK Plankzeilen bij Hank

weekend 18/19 of

25/26 mci

(Pinksteren, dus druk)
Surfweekend.
Voorstel: Trek or vanaf donderdag 16 mci (hemelvaart) tim

I
1•

zondag 19 mel voor een lang weekend op uit.Dit
samen met okawa. Verder is Cr zaterdag en zondag een
zeilwedstrijd in A’dam aan bet Nieuwe Meer, Deelname
hieraan zal mogelijk zijn. Cobrdinatie van bet surf—

GD
G

weekend door Ruud Erckens, hat zeilen kant voor rekening
van de zeilcommissie,

31 mci

Einde Colleges

28 juni/5 juni

Studenten surfweek I.S.w.V., Balk, Friesland

Tweede helft augustus

Zomerk amp

Wcensdag 11 september

Aqua t len
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BE BOWLINGAVOND
FIETSTOCHT
Woensdagavond 16 januari stonden Os 23.00 uur een twintigtal
WETHers in “Dc Blauwe Lotus, geread Os zich in hot surfavontuur
lodareen Ran meedoen; een rarofiats is baslist niat nodig.
Lunrhpakketje well

te storten. Na de schoenen verruild te hebben voor eon, zoals
Stephen van den Berg iou zeggen, paar onwijs gave stappers, kon

Dc tocht gaat grotendeels over verharde faatspaden door natuur
gebieden ten zuiden van Eindhovan.

de gem

beginnen. self had ik in geen tijden meer gabowld, maar

het spel is zeker niet moeilijk dus na een aantal oefenworpen had
ik de slag al aardig te pakken. Ook de overige leden gooiden Cr

Vertrek: 20 April 10.15 uur; Floraplein.

lustig op los wat menigmaal resulteerde in aen voltroffer (een

(bi~ windkracht 6 gaat de tocht niet door!)

strike voor de insiders onder ons)

.

Dat ook deze sport niet zonder

gevaren is ervoer ik toen ik tot mijn grote verbazing een bowling—
Infostand; 25.26 maart; Auditorium.

bal, die do hand te vroeg ontvluchtte, achteruit zag vliegen en

Alle ledan corden hiar verwacht ter promotia van da varaniging.

bijna de voeten verpletterde van do wachtenden op de stoeltjes.
Maar gelukkig raakte niemand gewond dus kon het spel worden voort—
gezet. Op twee andere banan werd het pyramide—bowlen hedreven wat
mij, aan do reakties te horen, een zeer bociende variant leek van

woensdagrsiddagen, aenvang 16.00 uur

het normale bowlingspel. Helaas was de tijd to kort Os zelf dit
spel te spelen, dus it hoop dat er deza ofvolgende winter weer

Woensdag 17 april

—

Compatitie

een bowlingavond wordt georganiseerd. Na afloop bleef or een groap

24 april

—

Loodsmiddag

in de bowlinghal hangen en gingen er een stel naar de ‘Bommel’

1 mci

—

Instruktiemiddag

Os onder het genot van een drankje na te praten over deze geslaagde

$ met

—

Competitie

avond.

22 mci

—

Loodsmiddag

29 mci

—

Estafette (of iats andars)

—

competitie

5 juni

I!4C0.

YE RJAAROAGEN
Nadere inforroatie over woenadagmiddagen bi~ C.314. Konings
Tel: 520671
Hans Schepsan

2 april

Competitie blijft hetzelfde als vorig jaar;

Rob 1(011

3 april

4 baste resultaten van de 6 middagen teflon.

Rene )loogendoorn

4 april

Rein de Vries

10 mci

Antoon Westervoort

30 mci

Bovenstaande leden worden de komende maanden wear een jaartje
ouder, gepaard gaande met do gebruikelijke vergrijzingS-~ ver
rnoeiings— en andere bijverschijnselen.
Toch C,EFELICITEEROUI

12

WERKPUKTTES

13

WETH-OKAWA

Hat ligt in de bedoelang dat wij in bet komande verenigxngsjaar
1 of enkele werkaktias probaren te organisaren.
-

oils idea was ± 10 pets.)
presanteren om tegen vergoeding werkxaamheden te verrichten.

Oat Z.W.O.C. zich tree zeilen bezig houdt is bahend?

Aan wat voor scott wetkakties denhen wij?

die daar behoefte aan heeft, aan ~Z:::akEiviteitenfl Ran deal—

Onme gedachien gaan op dit moment uit near werkzasmheden bij

nemen, ja dat is nieuw.

flit houdt in dat wij ona aim groep

—

—

—

—

Hat POC. Hat betreft bier macst 3—daagse aktiviteiten wear—
bij da werkzaamheden vnl liggen op bet gebied van hat inrichten
van ruimtes voor beurzen, markten, shows etc. (bijv. kraampjes
bouwen en afbreken)
Hat Comite Binnenstad Eindhoven. Ook hiarbij han wear gedacht
worden aan opbouwen en afbreken van kraampjes etc.
Circus.

Opgemerkt moat worden dat de werktijden bij dit sooct aktiviteiten
weak erg laat of vroeg kunnen run hatgaan dan weec wel betekent
dat er een extra hoog uurtarief voor geldt.
Hansen die zelf nog andere idee~n hebben voor aktiviteiten zouden
wij vriandelijk wullen vragen kontakt op te neman met can van on—
derstaande personen.

Oat no ook ieder WETh— en Okawalid (eventueci melts buitenstaanders)

flit host, boiten de aktiviteitenkostan, halegaar niets!!
————

-

Net enige wat Z.W.O.C. can rensen vraagt die man iets mae willen
doen, is dit duidalijk kenbaar ta maken. hiervoor hebben we ten
postkastje in bet sportcentrum. (ean do rumour van da dames—klaed—
ruimte; de buitenmour of niet moms). Hierin bevinden zich de in—
tekenlijsten. Verdar Run je natuorlijic altijd contact opnaman net

Paul Koopman
Kruidanhof 30
5632 MD

EINOHOVEN

tel: 040—429558
—

fit opbrangst mel verdeeld worden over MaTH en Okawa en daze

zul—
len bet verdiende geld zo snel rnogelijk investaren in matecia—
len die tar beschikking Roman voor de laden van da betreffende
vareniging. SETH denkt aan de aankoop van can fun—board, Chase
denkt san de aankoop van ten kano. Hat vecdiende geld komt dos
zo snel mogelijk ten goede van de laden zelf. Ye werkt dos in
principe voor da vareniging, echter ligt in de bedoaling een
bepaald percentage van hetgeen verdiend is uit La keren aen de
mensen die ervoor gewerkt hebben. Toch mel men de akties vanuit
poor idealistisch oogpunt moeten bekijkan en niat uit oogpunt
Cr melt rijk aan te worden.
—

op dit moment zijn Cr enkel nog idee~n en hebban wij nog gaen
konkrete opdrachten. Dc opzet van dit artikel is dan ook om de
laden ervan op da hoogte te stellen dat Cr dit jeer misschien
warkskties georganiseerd mullen worden en dat at ten beroep op
hen gedaan Ran wordan. Een en andar hangt natuurlijk af van de
bereidheid van de opdrarhtgevers maar ook van de bereidheid van
de laden om uit puur idaalistisch oogpunt te warken voor hun
varaniging.
Hierbuj willen wij bet voorlopig laten. Zijn er belangrij)ta ont—
wikkalingan of zijn we in hat bent van konkrete opdrschten dan
mullen wij jullia dear zo spoadig moge)ijk over informeren.
Met vriendelijka groaten,
Namans WETH: Noel Hoff, tel. 040—5354l~
Namens Okawa: peter Kreemers, tel: 040—455502

Voor hat komende seizoen mtaan tot no toe de volgande aktiviteiten
op bet prograssna:

27 t/m 29 maart

Teamzeilwedstrijden to Tilburg

4 t/m 5 mai

Nadarlandse Studenten Teamzeilkam—
pioanschappan ta Leidan.

18 tim 19 mai

Taamzailwedmtrijdan te Psnsterdam

eind oktobar

Zeazoil wedstrijd te La Rochelle
(Frankrijk).
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Naan

Adres

Postoode Pleats

Tel:

Marcel Saa’en

Kroo,straat 3
Geldropseweg.5O
Verwerstr. 117
Kerkstr. 18
Hostalaan 12
Nieuwstr. 38
Mielstr. 167
Bellinistr. 6
~snste11aan 36
Boschdijk 343
Boschdijlc 337
Seyerqi.nd 5
Zeelsterstr. 86
C. Roz,nondstr. 11
Allersna 14’
Kruidenhof 30
Hoogstr. 183
Nieuwstr. 38
Willemstr. 97
Cestelsestr. 156
Catharinastr. 40
Reinelrijken 20
Wilqenhorst 55
Bilderdijkl. 6
H. Ceeststr. 62
Boutensl. 24
Qen.Coendersl.13

5632
5611
5612
5671
5582
5611
8501
5653
5691
5621
5621
5502
5652
5611
5655
5632
5615
5611
5616
5615
5611
5612
2742
5611
5611
5615
5623

422999 031259 *
123023 020662
439934 300963 *
831285 241264
3758 210665
442060 050361 fl
6496 120757 44
524842 111164
73228 080864
439531 240362
454479 291161
535417 281061
511426 280960
124229 030461 +
520671 200361
429558 261160
517667 170660
442060 030650 *4
523767 140948 +
520821 010163 *
431721 070964 *
431829 121160 *
19130 190152
113382 220365
455339 260863 *
111851 211263
454748 230761
280959 +
115829 020364
111851 050163 *
124307 020463
442173 121262
117582 251064
118101 031259 4
427893 240359 *~
811388 040661
449641 150163 *
435988 100562 •
514370 020959
813277 300964
520394 010160 +
6928 080860 *4
118101 181160

Jacob Bienond
Jeroen Sookelwann
Ton v.d. Boone,,
Michiel Boonstra
Rob v. oorp
Zephyr Droog
Ruud Erckens
Inco Goudzwaard
Cock di Groot
Rob de Groot
Poe! Hoff
rrans Koene
Rob (011
Coen Konings
Paul Koop~’an
Jan V. Kruisbergen
Johan Kortas
Cees de Lange
~laarten Luykx
Ed Monchen
Dim Mureau
Raoul V. Hoorden
Viktor Nottet
Leon Peters
9qrtjan Post
Bert Pitter
Win v. Rootselaar
Hans Rooymans
Thus Ruland
Hans Schepoan
trans Schoren
Bas Tinner
Lodger v. Vulstecen
Leon Vinken
Johan Volner
Marc Vos
Rein de Vries
Poet Westhoff
Henk yd. Weij
Michiel V. Wijck
WulleTTi Jan Withagen
Sandra zuidena
EHV

SON
WAR
VEL

HUE
WAD
Jot)
*
4

•
—
•
•
—

Th. & Ke,npislaan 82
Boutenslaan 24
Heezerweg 122
St.Phi1os~nastr. 13
Schweitzerlaan 13
Aalsterweg 132 £
Kroor.str. 19
Wolv.endijk 2
Preurenbergstr. 35
Mauritsstr. 8
A. v. Anhaltstr. 28
Radiostr. 2’
Heijdaelweg 4
haarstr. 15
kalsterweg 132 E

DX
SJ
ES
GP
85
05
AL
CD
HE
JR
JR
PH
EM
TJ
CD
MO
PD
08
CG
LX
3D
hO
00
NH
HR
CX
LT

MOE.
WAR
EHV.
JOU.
tHy.
SON
tHy.
Cliv.
Va.
EHV.
EHO.
EHV.
EHV.
EHV.
EHV.
tHy.
tHY.
EHV.
EHY.
WAD.
tHy.
tHY.
tHy.
EHV.

NV
CX
HR
CC
OK
CJ
DX
AD
ER
AR
BR
TG
5616 59
5582 HL
5615 CJ

EHV.
EHV.
EHV.
EHV.
tHy.
EHV.
SHY.
tHy.
Cliv.
EHY.
tHY.
EHV.
SHy.
WAR.
tHy.

5643
5615
5614
5622
5644
5615
5632
5631
5613
5616
5616
5641

Eindhoven
kenoetal 04990
kengetal 04904
Waalre
Veldhoven
Nuenen
Waddinxveen kengetal 01828
Joure kengetal 05138
nag een plank neenean onder bep. voorw.
sag ‘ret de aanhanger rijden

tHy.
tHy.
EHV.

Geb.dat.
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\Teldhoven, 28—2—1985
Beste leden en donateurs
Hierbu wordt iedereen uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 april
om 20.30 u. in de oude kantine in het sportoentrum.
De agenda ziet er ale volgt uit:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering

3. Jaarverslagen-f 6e3k.&-Ift3
4. Aktivjteitenkalender
Pauze

5. Bestuurswisseling
6. W,v.t.t.k.
7. Rondvraag

8. Sluiting
Het bestuursvoorstel ziet er ale volgt uit:
voorzitter

Roel Hoff

penningmeester

Bert Ritter

secretaris

Marc Vos

commissaris

Coen Konings

commissaris

Ruud &ckens

Mocht je niet kunnen komen, machtig dan een ander
lid schriftelijk!
Tot ziens op de A.L0V.,
Roel Hoff, secretaris.

