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Het f cicEJt herstel ~ Q JOU heeft Wh lok dit J~ iccr milde 
~m WezzAteM  

Het in echter eke: tht, gel=ige otiden zmUn ct&rer 
wade kchta in Co vr ç i-e h't riet omogelijk dat de Mbuldies 
in de Pr Wellen aan tot dur&i, 

ri het &wal ;Th,t & 3ten uit Waldie awaag ~ zal het  Waig al ir, 
nog tijdens het icc vtejvr rlr: Contsbatie te v hcgi vncg 
lio" het wQoibartg heemtee over te 

Den na do VeRlem i 
aLr tn vele pten onnekere, weit vtr g cutt- ereCitwrgn er 

tue zijn mwieert het r~n sn abbe2-,'. jes en eeenig..2ri een 
raukiid d5 ;o tu1& ra t, DrAalve ben ik zo vrij 
eeejt tt geher411, îr erithtitjkr tt rken t1)Le W~ af te =n - 

An op het ilohti ijnfl wijf= of AMM.  
1)0 vth:ignde vora1 in  ht  tweede halfjaarg  zijr 

e ~raten uit contr7 batier Kger 1n hct hier dir.o+  = geWrden i2 de 
hegera ZWICR qua ie afii alhoewel het tretWen vert awel~ met 
een he C0A0W0V QJ enk  Wog  ti.eiLgdeeI ir ec rvJLed op Ieft gehad 
Dr aftwcht = dr Delemister is dal ook WJ deze tIjgirg achter gebTLevo 

Do yot gLkten in aog geworith door de •1I't va-n'  ! 2000 van en  one  weJ1 
geind AberwK De gift Leeit het ons ~lijk ge.akt acute iq&d:teite= 
:ob2men te overtri2n echter niet zordor ferm atentetig erven op afdelingen 
Wtwaster er hobeuudn 

Te eec taritgzosten %ten er Z~Ke~ ut dan ne zijno  we moeten 
Lirbi r.ali1k bdciken dat in deze  pt  zijn n~omen f 9W76 J0VD=iap er 
:L 3?8,11 en I 290 nof hr011 cicotrisohe chrijf 
no Jie 160701  

In legt Vrifiee ~essen heb Ik ep~e0 •onthnilcs dat deze niet voorkov 
cp do Mogrooing, De reer hiervoor in dol het deck-en 7-an  dit zoort vnrLiep. 
wit  ht &;1echt veidoeseld werkt ten lmn?ien van W er wer 
IINL 101r0 in dr Ve~igino 

19 ptt statuter 0 H.W stoutenet op de rniet deet. r 
met . in mlie heovealheld  on  np mnlke ani•r da stAuten 

-c :iza %w hebben uiteindelijk voor de deii3ke ~ier "koe,  
mi W 1- ogo:ic1fothe ton we do we di jaar rkeiLijh me 

teilen io bn k: ri onsplotjen zonder de ap.itn: lpoeIt ie nWIJ t9 erlav~:  
den, overkganp wel met da Menle Jbqwidit sits poetie o pLien 

Th Mohl ing Dn Drt::tr" axven het J~Mmyerzicht oe Kt ook  
: ie zal wuiden gegeven ol nam mijn atdshattïn. 

eIei kpitaaï von  ea  5000 Witden het jaar afsniten0 
.0e totale  :Intt»ooeitie  Mn  de JOVD ie thio na 1750 gaJLden0 Als 

xei . : ': i7 ~m het  eerst 00n  Wn in7-- Int 0p0 
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ce WAMEn leden r 9000 ,Afdhten ar Adekwen £ 
455 Afdrahen aa districten 

Ve 00 al Dr met  ire  s 540 Hoofdbestuur 34() 
Gs st e, 1 20&35 Sertariaatrkvhen 3415 

4003 )rirnaster 2525 
Cemalssies ijs  

25 0cr ibttLo 2 
Repreittie 
Verlies C.)3fl  025 
Statuten -J  HAn 1135 

Eiveren 

. 61 w.),  f W05 
vewer en wastrekenwr Pip;adfnds 1/10/72-110i73 

Su ene W„  f 2000 Pp.gand.rate:th f 2115 
~ over 197 2  1 45 Stem eaan idegn f 60 
Veel! w I 1 

f 2175 1 2'5 

Balans par 1 aatebnr 11973 

£ 500 QcntrI.buties 1 973-14 
P• r1a1 c8a2L 750 Nog te betalen-. 
Statrom + Htt. 600 175 

t1cra(thine 150 Hcfdtuui 105 
I Wzelgen. 3h,it'rhine 200 cisis 110  
2 '•.: r: juwh. g  archiefkast PA AfJ.racthtn aan af ebrn)  1 5M  
VC  Aiirathtn aar di'tr:x 

• rohne 500 Driernastr 207  15 
400 Repr&serati 

4000 M& reis p 
Lii leii Giro 1710 C~ Keuren vrige jarexi 

Ets 70 
- 

mr 1 I 

20 

mi imdafa"s ¶/10 
1095  Pi 

- 2000 WrttI. 1 

.h%iotorig van het nentiave kap. 

t uiteindelijke (ngat.ve) JOU kapitaal ca 1750  MP 
e betng v-raag ik, uitti tot op het oongre 

' et atijn opvo1r Kor Meijer 
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