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Financieel Jaaroverzicht 1959 
van 

Personeelsvereniging Fys.Lab. 
========-=-====-============= 

Voordelig saldo 1 januari 1959 

Inkomsten: 

contributie 
Bijdrage 
Rente over 1959 

OitS!!;ven: 

Rek.betr.oliebollen oud jaar 
Penningmeester 
Voetbalwedstrijd tegen s2 

Huwelijk 
Verloving 
Ziekte 
Afscheid 
Jubilea (w.o. pensioen) 

(1958) 

Foto tentoonstelling en filmlezing 
Geboorte 
Feestavond (januari) 
Cabaretavond Zeist (aug.) 
Contactavond (dec.) 

f. 

" 25.--
Il -.90 

7.70 
Il 137.35 
Il 17 .40 

" 54.63 
" 56.25 
Il 127.50 

" 57.71 

" 7.50 
Il 160.73 

" 137.50 

" 100.24 

Voordelig saldo per 1 januari 1960 

f. 

Il 

" 
" 

f. 

" 

f. 

431. 57 

494.70 
250.--

6 .11 

1182.)8 

890.41 

291.97 
=========== 
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Geachte collega 
Op 18 februari 1960 wordt •s avonds 
om 8 uur een ledenvergadering be
legd van de personeelsvereniging. 
Plaats van samenkomst kamer 308, 
Fysisch Laboratorium. 
Notulen 
1. Opening Voorzitter 
2. Ingekomen stukken 
3. Jaarverslag secretaris 
4. jaarverslag Penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Verkiezing van 2 bestuursleden 

Aftredend zijn: G.de Jong 
(PenningIIEester) 

en Mej.H.van Hattum (2e secretaris) 
Beidén stellen zich herkiesbaar. 
Tegen candidaten kunnen door de 
vergadering worden gesteld. 

7. Benoeming lid van de kascommissie 
wegens aftreden van de Hr.A.Kuipers. 

8. Plannen voor 't komende jaar 
9. Rondvraag 

10. Sluiting. 
Tevens zal er op deze avond gelegen
heid zijn om afscheid te nemen van 
de Heer A. Kuipers. 

Op onze laatst gehouden ledenverga
dering van 19 november 1959 zijn er 
enkele stemmen opgegaan om het aan
bieden van cadeaux af' te schaffen. 

a) bij vertrek 
b) bij verlovingen. 

Er is toen overeengekomen dat de 
penningmeester een financieel ver-
slag zou opstellen, waardoor tot uiting 
zou komen, <?f .' t werkelijk zin heeft 
om 't ohder a en b genoemde af te 
schaffen. 

Aller aanwezigheid zal ten zeerste op 
prijs worden gesteld. 

- . -
Avondexcursie DEMKA 
Het is mogelijk een avondexcursie 
te houden naar de Koninklijke 
Staalfabrieken DEMKA en wel op 
20 of 21 april 1960. Aangezien wij 
aan de leiding van deze excursie 
moeten opgeven hoeveel personen hier 
aan zullen deelnemen, zouden wij 

f het op prijs stellen indien U zich 
voor of oË de ledenvergadering 
van 18 fe ruari als deelnemer bij 
het bestuur wilt aanmelden. 

- . -

Personalia 
Op 1 februari is bij de T.D. in 
dienst getreden de heer 
w.c. Kooyman. 

De he~r F.A. van Rijn heeft op 
1 februari de dienst verlaten. 
Met ingang van die datum is hij 
in dienst getreden bij de R.K. 
Universiteit te Nijmegen. 

- . -
De heer J.B. Wouterse is met 
ingang van 18 januari in dienst 
getreden als instrumentmaker. 

- . -
Bij de afdeling Electronica is 
met ingang van 1 februari in 
dienst getreden de heer F. Looy. 

- . -
Mej.W.G. Blom is als schoonmaak
ster in dienst getreden op 4 jan. 

. -
Als bibliothecaris is op 1 febr. 
benoemd de heer L.W.B. Verbeek. 

- . -
De heer H.D. Eleveld is op 1 dec. 
zijn Mil. Dienstplicht gaan ver
vullen en heeft daardoor tijdelijk 
het laboratorium verlaten. 

- . -

De heer A. Agterberg heeft op 
15 januari het laboratorium ver
laten en is in dienst getreden bij 
N.V. Nieaf, Utrecht. 

- . -


