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De ap 29 januari- gehouden

jaarvergadering heeft zich ge-

kennerkt niet alleen door het gezellige en }êuke karakter,
dat voortvloeide uit de vertoonde filnsrd.e verslagen in het
Generts dialect gebracht en de tïactatie, naar ook C.oor j-ets
wat hoopvol is voor het bestuur, n.1.de positieve geest, die
bleek te bestaan vooraf bij de jongere l-ed.en tijdens de rondvraag. Geen op- of aannerkingen over het bestuursbeleid, wel
vingerwijzingen inzake diverse aangelegenheden.
Voorstel"len on te konen tot oprichting van diverse werkgroepen, o.a.een werkgroep on alles te verzanelen, wat er
geschreven is over rrDe Genertse geschledenisttrhet ontcijferen
r.an oude h",ndschïiften en deze eventueel te buhdelen en uit
te geven, geven het bestuur stoJ tot bespreking en inzet,
Het deed nij goed te ervaren wat er onder de jeugdige 1eden van Geneï:ts Heen leeft en het is zeker hoopvol voor het
voortbestaan en groei ên b1oè1 van vnze kring.
Chr,van Schljndel.
ïBI_EI|D_!!I{_Y..]iE!!Q-IS-Sli_L"-TAr,If|q. -]L4lTDE_corylLBIAU-,1U.
van onze penningneester te verlichten

zouden
0n het werk
wij degenenrdie de contributie voor 1974 no1 niet voldaan hebben vil"len verzoeken dit ten spoedigste te doen. De penningneester kan dan ook zijn zaken afwerken.
De contributieregeling 1s nu a1s volgt:
Leden, die geabonneerd zijn op Brabants Heern en buiten Genert
l,ronen, betalen f 1J,-- perjaar, in Genert y t Z--IperJaar.
Leden, die nle! zïn geabonned. op Bïabsnts Heern en ;uiten
Genert wonen, Èetalen / 10r-- per jaer.
GsLeden, die niet zijn g+abonneerd op Brabants Heem en in
mert wonen, betalen f 6,-- perjae,r.
Het verschil zít j.n de hoge portokosten,die ook di-t jaar
weer zullen stijgen. Sovendien riogt voor niet-abonnees op Brabants Heen éón gulden per ja.ar per 1id wcrden afgedre.gen aan
Brabants Heen.
U kunt het verschuldigde bed.rag overnaken liefst
op de

te GEliilRT t.n.v'De Heent<undekring Gernert net vernefding:Contributie 1974. Ons banknr.isr 1.1 .61 .97.2?6.Het AiÍanuruner van de Rabobank te Genert is: 8J.!-1 .1?. tJ kunt natuurfijk ook betalen aan d.e pennlngneestor Ja;n van Rocij, ChurchillTaen 9 , Genert. nAlrIK lr .
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