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JAARVERGADERING. 

L• S. , 

Wij hehhen de eer U uit te nodigen tot "bijwoning 
der jaarvergadering op: 

woensdag 15 april a.s. in 

Hotel St. Lamhert, Markt, Helmond. 

De meest duidelijke en vermoedelijk ook oudste vorm 
van verhondenheid en vriendschap is: tesamen een maaltijd 
geh ruiken. 

Om deze reden hechten vrij dan ook grote waarde 
aan de koffietafel, welke ter gelegenheid van de jaarver
gadering voor ieder lid met zijn introducé's toegankelijk is, 
uiteraard tegen betaling. 

Dit samenzijn vormt een goede inleiding op de 
jaarvergadering. 

laj rekenen dan ook gaarne op een zo groot 
mogelijke deelname van onze leden. 

ïïil daarom de hierbij gevoegde strook direct 
invullen en op de aangegeven plaats (doen) bezorgen. 
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De JAARVERGADERING zelf biedt de gelegenheid het 
wel en wee van onze Kring gedurende het afgelopen verenigings
jaar te overzien, hieruit vreugde te putten over hetgeen werd 
beleefd, hieruit lering te trekken voor het nieuwe jaar. 

Als derde punt van onze a.s. vergadering staat 
een wel bijzondere inleiding met als titel: 

WAT WETEN ÏÏE EIGEHLUK VAN KUUST? 

Deze min of meer uitdagende aankondiging zou als 
ondertitels kunnen hebben: 

Is kunst iets heel aparts? 

Is een kunstenaar, in de zin van een creatief 
Tvezen, een bijzondere figuur in onze samenleving, 
of 
is het wellicht zo, dat iedereen kunstenaar is 
of kan -moet- wezen. 

Over het bovenstaande zal de heer Hugo Brouwer, 
kunstschilder uit Nuenen, op 15 april a.s. een uiteenzetting 
geven. 

De heer Brouwer, streekgenoot, maakt van dit 
onderwerp beslist geen zwaarwichtige verhandeling, integendeel 
op een badinerende, humoristische wijze weet hij zyn onderwerp 
boeiend te behandelen. 

Aan de hand van dia's zullen we een inzicht 
krijgen in het eigen werk van de heer Brouwer, dat voor een 
groot gedeelte betrekking heeft op het Brabantse land en 
de bewoners hiervan. 

Wij vertrouwen U allen op onze jaarvergadering 
te zien en wensen U bij voorbaat een genoeglijke avond. 



Het programma van deze avond is als volgt: 

7 uur: gemeenschappelijke koffiemaaltijd, 
waarna de jaarvergadering, 

AGENDA: 

1. Verslag van de secretaresse. 

2. Verslag van de penningmeester. 

3. Bestuursverkiezing. 
(Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar. 
Candidaten kunnen vóór de vergadering hij de 
voorzitter worden opgegeven), 

4. Benoeming kascommissie. 

5. Rondvraag. 

6. Causerie met l i ch tbee lden over: 

"ïïat weten we eigenlijk van kunst?" 

door de heer Hugo Brouwer. 

De leden die aan de koffietafel wensen deel te 
nemen worden vriendelijk verzocht bijgaande antwoord-coupon 
(uiterlijk dinsdagmorgen 14 april a.s.) in te zenden aan: 

Mej. M. Hagis, Emmastraat 26, Helmond, 
(tel. overdag: 4452; 's avonds: 2852). 

HET BESTUUR. 


