
martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCHILDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSMIDDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

ectertuaren 

en ,,ecierhanclet 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
en plantenarrangementen 

zaterdag tot 4 uur geopend 

ceintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

Garage Duke Baas 
Verhuur van 200 auto's 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW, Fiat en Ford, Transit 9 pers. busjes, 
annex bestelwageni van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in onze autoshop 

'ALLES VOOR LAN AUTO' 

van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 43a — Tel. 762798 
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BLOEMEN BESTELLEN AMSTERDAM 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Opgericht 31 rnei 1933 
Kon. poedgek. 25 it'll 1960 

13e jaargan 

Veldligging: 
Sportpark Drieburg 

 

Gem. Giro T 1393 
tn.v. A.F.C. Tabs 

nr. 12 	3-11-1976. 

• \ • 

OFFICIEEL WEEKBLAD 
• tee ,,,,, .<, 

7s.  

T 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

FIRMA CINBLEI 

TEL 020 - 73 17 33 / TEL. 020 - 36 26 94 

(0f♦ fielee( 
Nieuw lid: E.Westhoff 03 Jun), geb. 10-2-162, 

Rustenburgerstraat 275 hs, A'dam-1008, 
tel. 711849. 

Cantine-dienst a.s. weekend: 
zat: Mevr.Molenaar en de HH Lohman en v.Veen. 
zon: DD Kamminga en v.d.Linden en de Hr.v.Bennekom (buf- 

fet) en DD L.Maurer en C.Lazet (keuken). 

Consuldienst: de Hr.P.v.d.Bos. 

VERDEROP IN DEM. TT  KUNT U LEZEN DAT 

U UW TOTO/LOTTO FORMULIEREN TEGENWOOR- 

DIG OOK OP DE WOENSDAGAVOND KWIJT KUNT 

IN DE TABA CANTINE. 
DUS KOM MAAR OP MET DE KRUISJES!!! 

ELKE ZONDAG UITSLAG!!! 



zaalv. 	woensdag 10 november 1976, 
v. Hogendorphal: aanvang 21.00 uur, 
afd. R4C: Ellerman 2 - Taba 2. 
Gaarne een half uur voor de aanvang aanwezig. 

Moe* horen. 

Lotto en Toto:  
DOET U OOK AL MEE???????????? 
Zo ja; en waar dan wel??????'???? 
Nou mijnheer, niet bij Taba, want daar kan je 
alleen maar vrijdagavond terecht om die din-
gen in te leveren. En aangezien dan toch alleen 
de selectie maar traint, ga ik er niet speciaal 
maar toe om de toto en/of lotto in te leveren. 
Als je dat nou ook op woensdag-avonden zou kun-
nen doen" """ """1 * 1  

Zondag jl. heeft ons 
zon sen 1 verloren. 
En alsof dat alleen 
al niet erg genoeg was, 
de manier waarop was 
nog erger. In een re-
delijke eerste helft 
was het Taba dat de 
score opende via ,e'en 
s'eltnt` 'van Jan van Veen, 

een schot waarmee de keeper van ZRC dusdanig veel moeite 
had dat zijn ploeg meteen af mocht trappen om vanuit een 
0-1 achterstand verder te spelen. Reeds aan het eind van 
de eerste helft wist hetzelfde ZRC al wat onrust te zaaien 
in de Taba-gelederen. Doordat Taba's middenrif nogal goed 
in elkaar zat wist men toch de 0-1 voorsprong te behouden. 

Na de thee duurde het aardig lang voordat ZRC na een scher-
mutseling in Taba's doelgebied de stand gelijk wist te trek-
ken. Toen was het schijnbaar gebeurd, zowel publiek als spe-
lers vreesden het ergste, het weinige zelfvertrouwen dat er 
misschien geweest is, verdween helemaal en het duurde dan 
ook niet al te lang of ZRC stond op winst: 2-1. Zelfs een 
schot tegen de paal van Karel Iske mocht niets baten. Be-
sluitend zullen we er vanuit kunnen gaan dat zeker de helft 
van ons team volgende week wat weer inzet aan de dag zal 
moeten leggen wil Taba 1 'vat klaa,npelen tegen APGS. Het 
devies zal moeten luiden:vastoijte, in I Legenstander en 
niet tevreden zijn net een 	- voeee 	r  Veel sueces!! 

JvdB  

NOU MENSEN DAT KAN DAN HOUR, want de heer 
Hoekman is bereid om ook op woensdagavond uw 
Totto en/of Lototo (hahha) - formulieren in 
ontvangst te nemen. Tenmi-nste 	 
	 genoeg belangstelling voor is: Want voor 
2 of 3 mensen zet dat natuurlijk geen zoden 
aan de Taba-dijk. Daarom nogmaals: speelt u 
Lotto en/of toto; doe het dan bij Taba: 

WOENSDAG EN VRIJDAGAVOND - BENT U WELKOM!!! 

Verslag Taba zon sen 2: WMS 3 - Taba 2: 4-3.  
Voor onze zon 2 was de wedstrijd tegen WMS van groot belang. 
belang. Een overwinning zou betekenen dat wij aan de 
leiding zouden gaan in de competitie. Het begin van de 
wedstrijd was veelbelovend. In het le kwartier werd 
WMS weggetikt en na een goede aanval kon Richard v.d. 
Nat Taba een een 0-1 voorsprong helpen. De volgende 
20 min. waren voor Taba noodlottig. Het spel werd 
niet vanuit de verdediging opgebouwd maar in plaats 
daarvan speelde Taba op de aanval. WMS strafte dit 
tegelijk af; in enkele min. stonden wij op een 4-1 achterst 
achterstand. Gelukkig wist Taba het hoofd keel te hou- 
den en vlak voor het rustsignaal was het weer Richard 
die voor Taba scoorde: 4-2. In de 2e helft bepaalde 
Taba 't spel en na een minuut of 20 maakte Stef v.d. 
Laan na een knappe solo-actie het 3e Taba-doelpunt. 
Toen leek het dat Taba alsnog de overwinning zou opeisen. 
Een kopbal van Theo de Boer rakelings langs, en een schot 
op de lat van Leo Weeling bevestigden dit, maar het geluk 
was tegen ons. In een spannende slotfase wist WMS de voor- 
sprong te handhaven, zodat Taba voorlopig genoegen moet 
nemen met een 2e plaats op de ranglijst. En Kees, trouwe 
supporter, bedankt dat je er altijd bij bent. 

Jan Hoekman. 

3 



WEDSTRIJDPROGRAMMA voor  zaterdag 6 november 1976. 

Zat Sen 1: afd. 4: Volewijckers - Taba, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Vos, leider ??, sportpark Banne 
Buiksloot, gelegen aan de Buiksloterdijk nabij 
het Noordhollands Kanaal, te bereiken met bus-
sen 34, 38 en 36 (GVB) tot Schepenlaan. Verza-
melen om 13.00 uur op het eigen veld. Vandaar 

zoveel mogelijk per auto vetrekken. 

Zat Sen 2: afd. 55: SDZ 5 -  Taba 2, 2e veld, aanvang 14. 
30 uur, SR Galan, leider de Hr.v.Teeseling, 
veld gelegen aan de Transformatorweg, te berei-
ken met bus 22 vanaf CS. Verzamelen om 13.00 
uur bij het CS (onder de taxi-luivel). 

Pup A: 	poule D: Taba - CT0'70, le veld, aanvang 11.00 
uur, leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 
10.30 uur op het eigen veld. 

Pup B: 	poule 5: Taba 1 - Amstelland 2, 2e veld, aan-
yang 11.00 uur, leider de Hr.F.v.Drongelen, 
verzamelen om 10.30 uur op het eigen veld. 

WEDSTRIJDPROGRAMMA  voor zondaa  7 november 1976. 

Zon Sen 1: afd. 202: Taba - APGS, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Kuiper, leider de Hr.J.Lazet. 

Zon Sen 2: afd. 215: Taba 2 - APGS 2, le veld, aanvang 
12.00 uur, SR v.d.Berg, leider de Hr.A.Verkaaik. 

Zon Sen 3: afd. 318: Roda'23 - Taba 3, 2e ve3d, aanvang 
12.00 uur, SR Duker, leider de Hr,H.Hendriksen, 
veld gelegen aan de Noorddammerweg voorbij de 
Startlaan Amstelveen/Bovenkerk. Verzamelen om 
10.30 uur bij Botel Lint, Amstelveenseweg, 

Zon Sen 4: afd. 427: RCA 4 - Taba 4, le veld, aanvang 
14.30 uur, SR Runneboom, leider de Hr.F.v. 
Drongelen, veld gelegen op Sportpark De Die-
men te Diemen, verzamelen om 13.00 uur op het 
eigen veld. 

Jun A: 	afd. 522: Taba - Madjoe, 2e veld, aanvang 12.00 
uur, SR Walgering, leider de Hr.H.Smit, verza- 
melen om 11.30 uur op het eigen veld. 

Jun B: 	afd. 621: TOG - Taba, le veld, aanvang 10.00 
uur, SR Poelman, leider de Hr.R.Kuyper, verza-
melen om 9.30 uur op Sportpark Middenmeer, 
Kruislaan bij spoorwegviaduct achter Sintelbaan. 

Jun C: 	afd. 722: Taba - TOG, 2e veld, aanvang 14.30 
uur, SR NN, leider de Hr.S.Osinga, verzamelen 
om 14.00 uur op het eigen veld. 

[

JL 41L Jk 
OPSTELLINGEN 
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Zat Sen 1: Gebr.Hillenaar,G.Wolkers,H.SmitlGebr. 
Nieuwenhuis,E.Bunschoten,J.v.d.Linden, 
J.Koning,J.Kooistra,E.Jansen. 

Zat Sen 2: J.Fransen,H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen, 
T.Haggenburg,N.Loo,P.de Nekker,S.Osinga,Gebr.Sandbrink, 
L.Schotte,G.Serier,B.Schermer,H.Merle,W.Wolffs. 
Pup A: F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,R.Kruithof, 
J.Robijn,J.Stapper,B.Nooitmeer,S.Blank,R.Martens,R.Bier-
huizen,M.Hof,L.Held. 
Pup B: M.Roele,M.Sandbrink,M.Spijker,R.v.Drongelen,J.An-
tenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klinkum,E.Stapper,G.&T.An-
driesse. 
Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: M.Anastacio,H.Verhaar,A.Verkaaik,Th.de Boer, 
J.Kamminga,St.v.d.Laan,Th.Willemse,R.v.d.Nat,H.Moehring, 
J.Hoekman,J.Roepel,L.Weelingt C.a5ke. 
Zon Sen 3:  T.Louis,J.v.Drongelen,C.Post,R.v.Londen,P. & 
J.Verbij,I.Beverdijk,R.Verkroost,H.Outmayer,D.Draak,J.Ba-
krie,P.v.Cornewal. 
Zon Sen 4:  F.v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,F.v.Oostburg, 
I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcus,E.Sterk, 
E.Breidel,H.Pengel,F.v.d.Sterren. 
Jun A: J.Kamminga,M.Betting,S.Gravenbeek,H.Hillenaar, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,F.Steyn,D.Vijsma,R.A.Mud, 
M.Brown,R.Reitsma,M.Ho-A-Hing. 
Jun B: M.Degenhart,R.Dix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn,B.La-
zet,R.Meyerhoven,G.Osinga,J.Samson,O.Simons,F.Verkaaik, 
J.Blokland,E  .Viesthof f  . 

;i1Jun C: H.Bergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, 
)1 N.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning,R.Kramer,  
ti' J.Schultz,R.Zuiderduin. 
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Wedstrijdverslag Taba 3 - KDO 6: 3-0.  
In de eerste helft werd er door beide partijen slecht 
gespeeld waardoor er door beide eiftallen niet ge-
scoord werd. De tweede helft bracht evenwel een beter 
beeld doordat Taba in de 50te minuut 1-0 scoorde. 
Taba begon beter te combineren. In de 70e minuut een 
doorbraak van Taba en P.Verbij werd in het penalty-
gebied onderuit gehaald. De strafschop werd door zijn 
broer goed benut: 2-0, 
Kort daarna werd het door een goed opgezette aanval 
nog 3-0. Bijna was het 3-1 geweest doordat R.v.Londen 
een vrije schop mocht nemen bij het Taba-doel en de bal 
teruglobde over de naar zijn doel lopende keeper 
hem nog net uit het doel wist te trappen. 
Gelukkig toch nog gewonnen maar mijns insziens kom je 
met minder praten in het veld toch tot een betere wed-
strijd. 

E.Sterk. 

Wedstrijdverslag zaalvoetbal Taba - Diemen: 2-2.  

Deze wedstrijd ging om de eerste plaats in deze com-
petitie. Door de blessure van onze doelman Flip de 
Kriek moesten wij een omzetting in and team maken; 
de nieuwe doelman werd Jan Lohman en hoewel hij het 
bijzonder goed deed, hij werd in het veld toch gemist. 
Diemen begon met een offensief dat na 1 minuut een 
bal tegen de lat tot gevolg had. Langzamerhand begon-
nen wij ons ook te weren. Het was in de 8e minuut toen 
Karel Iske een vrije trap mocht nemen; deze kwam tegen 
het muurtje wat Diemen opgesteld had, maar de terug-
springende bal werd door dezelfde speler snoeihard van 

AFB'ELLEN 

Sen Zat: voor donderdagavond 19.00 uur 
bij de Hr.Hendriksen: 411115 
Sen `Lon: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Joop v/d Linden: 967785 
Jun & Pup: voor vrijdagavond 19.00 uur 
bij Jan van den Bos: 721500 
Zaalv: ruim op tijd bij Ger Wolkers: 

125646  

afstand in het doel geplaatst: 1-0. In de 12e min,. 
was het 1-1 door een enorme verdedigingsfout bij Ta-
ba. Twee minuten later stond het 1-2 in het voordeel 
van Diemen. 
In de tweede helft hadden wij niet te klagen want 
Diemen speelde beter dan Taba en kreeg ook een paar 
opgelegde kansen maar door goed keeperawerk en een 
beetje geluk bleef het 1-2. In de 14e minuut was het 
wederom K.Iske die een vrije schop ineens achter de 
keeper van Diemen knalde: 2-2. 
Met deze uitslag handhaven wij ons aan de leiding. 
Hierbij wil ik Rob Kuyper hartelijk bedanken voor de 
aangeboden dienst om zolang Flip te komen vervangen. 
Rob, als je dit leest dan heb je de vuurdoop al 'ice-
had. Namens alle zaalvoetballers wensen wij Flip de 
Kriek heel veel beterschap toe. 

leider le team. 

Wedstrijdverslag Taba Jun B - DJK Jun B: 1-3.  
ZIE VOLGENDE PAGINA 	 

'een pracht van een duik joh. Jammer dat je 
de bal miste!1!" 



E • DESK  
Waar blijven de keuringskaarten ? 

	
Pasfoto's ?  
F.Smit 

P.M.Bergwijn (BJtin) 
	

D.Streefkerk 
P.Morcus (zon sen) 
	

H.Bergwijn 
A.v,Gaalen (zon sen) 
D.E.Bruynder (C Jun) 

• • • • • • • • • • • . 	. • • • 

Wedstrijdverslag Taba Jun B - DJK Jun B: 1-3.  

Na twee weken verplicht stoppen was het dan weer zover. 
De B Jun traden aan tegen DJK. Na de eerste tien minu-
ten beter geweest te zijn, kwam Taba binnen 8 minuten 
met 0-3 achter door dekkingsfouten in de achterhoede. 
en balverlies op het middenveld. 
Op slag van rust bracht Taba de achterstand terug 
via Derek die knap doorging en een diepte-pass van 
Frank Verkaaik afrondde. 
Na de rust met twee verse spelers en hier en daar 
een omzetting ging het spel over en weer, zodat beide 
elftallen niet meer tot scoren kwamen en met 1-3 de 
eindstand bereikt was. Via deze weg wil ik de Jun B 
er nogmaals op wijzen dat met ingang van zondag a.s. 
alleen die jongens die op trainen zijn geweest opge-
steld zullen worden!!! (Dat is de ware geest - red). 

Rob Kuyper,  

A-junioren: DEC - Taba 3 - O.  
Bij het aanschouwen van deze wedstrijd ben ik 
echt niet tot de indruk gekomen, dat hier twee 
koplopers bezig waren. Vooral van Taba-zijde 
werd er ongenteresseerd gevoetbald en daar DEC 
nu net dat kleine beetje vechtlust had, was de 
3 - 0 nederlaag een te verklaren feit. 
Verdere details van deze wedstrijd zal ik u maar 
besparen, maar een ding wil ik wel even stellen: 
de heren A-junioren moeten eerst de hand in eigen 
boezem steken alvorens anderen te gaan beschuldi- 
gen (e.i. de scheidsrechter). Want heren, denk er- 
om, een trainingsavond geldt ook voor de A-junioren. 
Het kan heus geen kwaad. 
Misschien dat het dan wat beter gaat! 

P.van den Bos 
(dank voor dit verslag + rijm - red.) 

JEUGDBESTUURSVERGADERING 
====== 	 === 

maandagavond a.s. 8 november 1976: aanvang 20.00 uur, 
in het clubhuis. En neem een dikke jas 
mee!!! De redactie zit er ook meestal te 
verkleumen. 

Verslag zaterdagsenioren: Taba 2 - VVGA 5 . 4 -  1 
In 	een 	a a n t r e k k e 1 i j k e wedstrijd, 
waarin Taba al gauw het initiatief nam, werd na 
plusminus 10 min. door R.R. 1-0 gescoord. Met deze 
opsteker ging Taba beter draaien, wat na plusminus 
20 min. resulteerde in een 2-0 stand door een fraaie 
treffer van ondergetekende. Toen ook /lange' Hans 
nog voor 3-0 tekende voor de rust, leek het voor de 
Taba 2 een bekeken zaak. Na de rust een iets feller 
aanvallend VVGA, die onze uitstekend draaiende ver-
dediging (o.l.v. Dikkie) het redelijk moeilijk maakte, 
met als beloning 3-1. Maar toen even laterR.R. de 
stand op 4-1 bracht, was ondanks de verzwakking ten 
koste van de zat. 1 , de overwinning toch een feit. 

S.J.Osinga 

WILLEN DE VOLGENDE LEDEN 

ZO SPOEDIG MCGELIJK DE 

VEREISTE BESCHEIDEN INLE-

VEREN BIJ DE HR.H.SMIT, 

PAKINGEHOF 14", OSDORP! 
000000000000000000000000 



Voor Uw gezelligheid en 
Uw drankje na de 

wedstrijd: 

BAR 
dant& 
Burg. Tellegenstr.43  
Willem Pastoorstre' 

hoek 

A. H. DUYNKER 

ELECTRO-TECHNISCH SERVICEBUREAU 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kanlooi le HeIrnerssliax ,1 

leleloon 1567 75 

„J(C) R 

+ Voetbal-, Zaalschoenen 
+ Adidas 
+ Puma 
+ Quick e.a. 
+ Uw clubuitrusting altijd 

voorradig 
+ Bigen reparatie-inrichting 

KORTING OP AUK ARTIKELEN 

sporthuis DD 

Alle eaten 
HEIANCA 

trainingspakken 
in diverse 

kombinaties 

TABA-LEDEN 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493  

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto. 

NUTULEN DER ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 19-10-1276.  

Opkomst: ruim boven het vereiste minimum. 

Voorzitter bracht tijdens zijn opening zijn voldoening 
onder woorden over het behouden van het 2e kl.schap 
door de zondag 1 en het behaalde kamp.schap van de za-
terdag 1; laakte de wederom slechte opkomst bij het 4e, 
bracht dank aan medebestuursleden en medewerkers, be-
trok in deze dank speciaal de "bauwgroep", benadrukte 
dat de T.C. plus de trainer de dienst uitmaken, dat spe-
lers die uitblinken door onregelmatige opkomst zullen 
worden aangepakt, dat de toto/lotto dient te worden uit-
gebreid, dat er een klaverjascommissie moet komen, dat 
de cantine-commissie (ook financieel) tamelijk zelfstan-
dig zal kunnen werken en dat de kascommissie een kwartaal-
controle zal uitoefenen. 

Notulen der vorige ledenvergadering, ,jaarverslag secre-
taris en financieel verslag penningmeester werden onge-
wijzigd goedgekeurd. G.J.Hoekman zag het jaarverslag 
liever in een geheel gepubliceerd; dit was echter, ge-
zien de beperkte omvang van het cluborgaan niet mogelijka 

VerslaR kascommissie: boeken, bescheiden en gelden werden 
in de beste orde bevonden. G.J.Hoekman vroeg en vericreeg 
nadere informatie inzake enige finesses. 

Verkiezing van de vier wedstr.secr.: alien blijven aan; 
J.v.d.Linden t/m het einde van het lopende seizoen. Men 
zal in de tussentijd naar een opvolger dienen uit te zien. 

Verslag. T.C.: geen bijzonderheden. Men zal er naar streven 
deze commissie dit seizoen wat weer relief te geven. 

Verkiezing bestuur: de resp. door het bestuur aangetrokken 
en candidaat gestelde heren v.d.Bos en J.Maurer werden door 
de ledenvergadering gekozen. De terugkeer van v.d.Hart ont-
moette bezwaren, voornamelijk van de zijde van het bestuur. 
Uitvoerige discussies brachten geen oplossing, zodat een 
stemming uitkomst zou moeten brengen. Hieruit bleek dat 
v.d.Hart kon rekenen op een kleine rneerderheid van de le-
denvergadering, daarentegen op een krappe minderheid in 
het )estuur. Een hernieuwd overleg binnen het bestuur 
bracht Been verandelAn, zadat men regelrecht in een im-
passe belandde. Om uit dez3 uitzichtloze situatie te ge- 
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Hesp 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Aileen gevestigd 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

Verf en behang 

raken,vroeg en verkreeg het bestuur mandaat van de leden-
vergadering met Dhr.v.d.Hart binnenkort rond de tafel te 
gaan zitten. In een open gesprek zal dan moeten blijken of 
er een basis voor verdere samenwerking kan worden gevonden, 
eventueel met functieverschuiving. 

Verkiezing materiaal comm.: de ledenvergadering ging akkoord 
met de benoeming van Dhr.Kamminga. 

Benoeming kascommissie: deze zal bestaan uit de heren Hoek-
man jr. en v.Coeverden. Reserve: J.Fransen. 

Cantine commissie: de ledenvergadering ging akkoord met de 
benoeming van Lohman als voorzitter, Mevr.Lazet financieel 
beleid en Dhr. Smit sr. voor de inkoop. Verder zijn er ge-
lukkig nog vele medewerkers. 

Toto/lotto comm.: Hoekman sr. blijft het waarnemen doch ver-
langt medewerking. J.J.v.d.Hart en v.Teeseling zegden dit 
toe. Verdere medewerkers van harte welkom! 

Jeugdgarantiebedrag4: ook nu weer kreeg het bestuur mandaat 
de hoogte samen met de j.c. vast te stellen. 

Redactie-commissie: samenstelling blijft onveranderd. Hoek-
man jr. zegde medewerking toe inzake transport. 

Contributie-vaststelling: blijft dit seizoen onveranderd. 

Rondvraag: Hoekman ir.: zou graag spoedig een bekertoernooi 
(J.J.v.d.Hart-beker) zien gerealiseerd. 
Informeerde voorts waarom bepaalde mensen niet 
werden uitgenodigd voor de receptie t.g.v. de 
opening van het complex. Spreker nam genoegen 
met de uitleg van de secretaris betreffende 
het verschil tussen een officiele receptie en 
een feestavond voor iedereen. 

Hier aangeland werd deze ledenvergadering te 24.20 uur 
besloten. 

J.H.Lazet (voorz.) 
	

Z.v.d.Woude (seer.) 
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Sarphati's drogisterijen 
Alb. Cuypstraat 184 

Amsterdam Z 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

nu ook: Hout- en ijzerwaren 

'Sargentini fl Zn' 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 76 68 77 

P.1.0 

HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

GROTE SORTERING IN: 

LEGO 	PLAY-MOBIL 
FROBELDOZEN 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

De Warmtespecialist 
Fr. van Erve 
Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

* * * * * * * * 

Levering en onderhoud van: 
Gashaarden en Centrale verwarming 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

van 

De Sleutelkoning 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten 

Voor 
alle soorten 

INCOOKARTIKELEN 

SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODENHUIS 

Van Woustraat 91 — Telefoon 71 42 11 
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