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Er\grns 1:us ik' dat

met een be j aardenbond t
rend eens bèn.

Af zou er een vergelijking te trekken zijn' geldt dat zeker
niet voor onze kringr omdat wij ons gelukkig kunnen prijzen
zeer veê} .l'eugdige leden te hebbenr naast cude"e waaronder
er zijn, d.ie vanaf 28 april 1!{1 reeds fid zijn hetgeen tevens
inhoudt, dat we in 1976 ti iaar bestaon.

Het bestuur heeft inzake vergrijzing van d-eszelfs ook de
vlnger aan de pols en trok de laatste jaren reeds jeugdige
bestuursleden aan en is nog zoekende naar jongeren, die èe-
rei-d zijn oude:,:en te assisteren en zo nodj-g te willen vervan-
gel} .

Wij beseffen nasr al-
en van gaan is gn bet
leden te pl-aat s en t die
willen besturen a1s wij

-2-

de Heernkundekring niet te vergclijken is
een uitspraak, waarmee ik het roe-

te goed, dat rt er een tijd van komen
zal ons aangenaam zljn in het bestuur
onze heenkuldekring op dezelfde wijze
ons dat voors tefl en.

Ohr.van Schïndel rVoorzitter.

cOliTRrsuTIE V00R HRT JAAR 1975.
Zoals U reeds hebt kunnen 1ezen, is d.e contributie voor

het lldroaatschap van onze Heernkuldekring verhoogd wegens de
verhoging van porto, pcpier, ?ergoeding spï'ekers enz.

Tegen het voorstel- vu hct bestuurrgedaan 1n de ledenver-
gadering van 10 dec.1!J{rhad niemand bezwaar. De regeling is
nu cls volgt :
Leden die buiten Gemert wonen en geabonnscrd zijm op BrabHeem
betalen f 21 ,-- per jasrizonder Br.Heem f 12, -- per jaar.
ieden woncnde in Genert en abonnee op Br.Hecnrbetalen f 16r--
$Èr jaar, zonder 3r'abants Heem f ?r-- per jaar,
Een tweede lid van het gezin betnalt f 5r-- per jaar.

Wij zouden allen, die hr:l contrlbutie voor 1)lJ nog niet
voldaan hebbenrwillen verzoekcn dit zo spoodig nogeljjk te
doen bij d.e penningrnecster Jan va n Roolj, Churchill-laan ! te
Gemert of wat nisschien nog makkelijker is per RabobankrGemert
rnet vermeldj-n@: He emkundekring, Gemert , Contributie '1 975.
Ons banknurnrner is: 1 161 -97 -226 .
Het gironr. van de Rabobank Gomert is: 839 112.
Verneld ook den op uw girostïookje:Contributie Heemkundekrln.g
cn ons brnknr: 1161 -,q7-225. )ln\ Ij w.rl.


