
NOTUULN VAN N NOABERSCHOPSVERGADERING HOLN OP DE 

JOARDAG VAN 27 DECEMBER 1997 IN HERBERG ‘DE POT’ IN MAARKEL  

1.  OPENING  

Anwezign:  

Arjan A., Geralda, Ellen, Calinde, Irma, Annet, Patrick Ka., Ivo K., Hayco, Hans O., Ben, Gerbert, 

Bas, Bart, Ruben, Lars, Michiel, Dianne, Gerrie, Hans K., Mark O., Harold, , Martine, Paul, Anouk, 

Marcel, Bertho, Arnold, Patricia, Manon, Wilko,  

Ivo O., Coen, Marc H., Martijn, Ard, Ivonne, Berlinda, Joris, Annelies, Joost, Arjan N., Henk O., 

Frank, Gerrianne, Guido.  

Ofmeldingn:  

Nathalie, Willie Broekhuis, Mark W., Theo, Patrick Ko., Erik, Bert, Diane ter D., Eduard.  

2. JOARVERSLAG  
t Neje bestuur las oet t joarverslag umstebeurtn n stuksken veur. Noa n tied preseteerdn Arjan de 

joarofrekkening. Doar was nich völl oawr te meldn, d’r was n verschil van 35 cent. Vervolgens 

werdn n Joardagkemissie bedaankt. t Leste ding wat t oale bestuur deed was n rondje gevn.  

3. BESTUURSWISSEL  
* As eerste legdn Johan zien taak as neugnoaber neer. De neje neugnoaber is Manon.  

* Doarnoa werdn n nejen schriever bekend maakt. Frank dreug zien taak oawr an Bart, met  de veer 

die der bie heurt.  

* De neje pin van t Noaberschop werd Ivo O, den n taak van Arjan N. oawr nam.  

* Erik is n nejen veuropscheeter. Helaas was hee nich anwezig.  

* Annelies was noe an de beurt om her taak as vlöggelaar oawr te dreagn an Patricia den heft zegt dat 

der allemoal spectaculaire dingen zulln gebeurn volgnd joar.  

* As leste kon Henk zien veurhamer(schop) oawerdreagn an n old-vlöggelaar en old-pin, namelijk 

Annelies L. Het lik dat zie wa genog bestuurservaring hef.  

4. JOARDAGKEMISSIE  
De neje joardagkemissie werd geliek noa n bestuurswissel installeerd. Dit keer veur n joardag in n 

Achterhook. De leu wel doar in zit bint: Mark Ormel, Henk O., Belinda, Calinde, Anouk, Ivo, Wilko 

(reserve).  

5. OLDNOABERS  
De leu wel oldnoaber wölln wordn bint: Calinde, Irma, Geralda, Patrick Ka., Hayco, Mark, Ard, 

Martijn, Belinda, Gerrianne. Er werd oawr stemt of ze wa oldnoaber mochtn wordn, veur t stemmen 

hadn zie zichzelf können verdedign of presenteern. Oetspraokn zoas ‘Ik zeuk neje vrèène’, Wat moij 

anners op n letste zaterdag van t joar en ik stoa toch a op n liest kwaam toen ter tafel. Doarnoa gaf t 

neje bestuur n rondje  

6. RONDVROAG  
* Arjan - wöll wet’n of de contributie ok in gedeeltn kon wordn, Ivo zei dat dat wa kon mer dan 

wordt t veer moal n tientje.  

* Geralda - of alle adressen wa good wordt biehölln.  

* Annet - wil wettn wat der gebeurt met oldnoabers dee foezel oet t kerstpakket of niks met brengt. 

Der mot echte foezel met wordn bracht. Definitie foezel: Alles vanof 25% gedistilleerd mag. Sanctie 

bie gèn of gèn goodn foezel: Noaberleed veurzingen en n Joardag organiseren.  

* Hayco - wöll wettn of der animo is om noar Joop hen te goan, dit werd onderling verder regelt.  



* Gerrianne - wel geet d’r met met n taxi noar Dika?  

* Gerbert - wöll noe a wettn woar en hoe laat he volgnd jaor mot volleyballen.  

* Frank - völl succes in t neje joar  

* Ruben - playbackshow ok veur oldnoabers  

* Harrold - had vroagn oawr n lustrum-, n Almanak- en n Oldnoabercommisie.  

* Joris - wöll wettn hoe t met n lustrumkemissie ging.  

* Paul - hoe geet t voort met t milleniumprobleem?  

* Lars - wil zeggnschop veur oldnoabers oawr wat der op de T-shirts komt en of n taal wa good is, 

zelfde von he het met n notuuln.  

* Hans - wil n oldnoaberkemissie, he wöll nog wettn hoe t was goan met t klootscheet’n in Assen, He 

von ok dat Joost ‘geliek’ had. As letste von he ok nog dat t oale bestuur zich der makkelijk vanof 

maakn.  

* Bertho - wöll wettn of der noch wa neje noabers waarn.  

* Ben - komt der nog n zwamvroag en he von ok dat de vlöggelaar t klootscheet’n in orde mot 

hebbn. He wöll ok noch wettn wat noabers der veur veulden om n notuuln via internet te publiceren 

(gebeurt a lang).  

* Henk - wenst t neje bestuur völl succes  

* Wilko - wenst t neje bestuur völl succes (echt woar).  

* Martijn - von dat der n oldnoaberdrankprobleem is, völl noabers nemt wa foezel met mer as der 

minder wordt dronken was n concentratie hoger.  

* Ard - had nog wat oawr t motivatieonderzoek bie oldnoabers  

* Joost - had nog mensen neudig veur n Batavierenrace en ok he wenstn t neje bestuur völl succes.  

* Manon - Bie Manon kuj ok oe E-mailadres inleveren en Henk hef nog T-shirts.  

7. NOABERLEED  
t Noaberleed werd nog wa deur de meestn zongn. Ok iedereen van t neje bestuur zong zo as altied 

zonder hulpmiddeln met (dat hep wie nich neudig).  

8. ZWAMVROAG  
Sommige leu wölln de notuuln geern as ochtendkrant hemn, dit kan natuurlijk altied, mer dan mot ze 

m wa kommn halen.  

Verder werd der nog vreugt wel het klootscheet’n hef wonn’n  

Wissie dat:  

* De geldkist te zwoar is.  

* Henk nich kan veurlezn.  

* Ivo K. de ogen pas noa 12 uur open hef.  

* Frank S. nog wat mot doon.  

* as het dat nich dot, der iets wordt publiceerd woar he nich bliej met zal ween.  

* sommige leu nog wa een betke mot oefen’n met t middeweenterhoornbloazen.  

* dit de definitie van foezel is: Alles vanof 25% gedistilleerd mag. Sanctie bie gèn of gèn goodn 

foezel: Noaberleed veurzingen en n Joardag organiseren.  

* elkn eersten donderdag van n moand vergadering is.  

   

TEUN  
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