staan. De verdeling wordt gemaakt door uit de kring
Venlo vier leden en uit de kring Venray drie leden te
kiezen. Het hoofdbestuur telt zo zeven leden.
Het hoofdbestuur stelt voor om alleen de voorzitter uit de vergadering te kiezen en de secretaris uit het hoofdbestuur. Met algehele stemmen
wordt H. Leurs uit Venlo als voorzitter gekozen
en Th. Tielen als de nieuwe secretaris. De contributie wordt vastgesteld op Fl.5.- per half jaar, bij

hogere lasten volgend jaar ten hoogste Fl 10.- per

half jaar.

De eerste hoofdbestuurvergadering wordt ge
houden op 10 augustus 1947 in café van Hoorn


in Venlo. De competitie start op 5 november dat

jaar. H. Leurs wordt competitieleider.

Tijdens de algemene vergadering op 5 novem
ber 1947 wordt bekend dat zich twee nieuwe le
den hebben aangesloten, namelijk Hegelsom en


Recht door Zee Venray.





Oorkonde beschikbaar gesteld door
De Flatsers, Baarlo
De competitie van 1940-1941 wordt maar gedeeltelijk afgewerkt. Veel splers moeten namelijk
het vaderland dienen, daarom wordt een noodcompetitie samengesteld.
Er breekt echter een zeer strenge winter uit, waardoor de competitie niet wordt uitgespeeld.
Uit de afgebeelde oorkonde blijkt dat al in 1943
een Beugelbond Venray en Omstreken bestaat. Er
is niet te achterhalen wanneer deze is opgericht.
Duidelijk is wel dat er toen ook al districtswedstrijden tussen Venray en Venlo worden gehouden.
Op 20 juli 1947 wordt een fusievergadering gehouden in het clublokaal van De Knippers in
Horst-Melderslo. De bedoeling is om te komen
tot een fusie tussen Beugelbond Venlo en Beugelbond Venray en om De Knippers Melderslo
bij District Venray te voegen. Voor Melderslo een
verbetering van de reisomstandigheden en voor
District Venray een versterking.
De fusie wordt met algehele stemmen goedgekeurd.

Na de oorlog, vanaf 1950, komt het beugelen in

het Midden-Limburgse weer echt op gang. Het


duurt toch tot 1960 voordat Grathem, Horn, Hey
thuysen en Roermond besluiten om weer compe
titie te gaan spelen. De bekers die er te winnen

zijn, worden allemaal beschikbaar gesteld door


brouwerijen.




Onschuldig voorstel der vergadering

leidde tot misverstand
























Vervolgens komt aan de orde het kiezen van de
twee kringbesturen. Dit wordt echter door de vergadering afgewezen. De kringbesturen zijn overbodig geworden, men kan met een hoofdbestuur vol-
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