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Aan afle medewerkers
in d-e Organisatie T.N.0.

Het is U bekend-, ùat onze Organisatie zeer bínnenkort, If.f n op

1 mei a.s. zal kunnen terugzien op een ZJ-jarige werkzaamheid.
De ged-achte is opgekomen, d-at bij het bereiken van d-ít ged.enlc-

waard.ige punt op d-e levenslryeg van TnN" 0o e aarr ons Bestuur een
geschenk aan te bied.en van de €e_z-?p_e¡1ll*je meôewerkers. Hierbij
staat vooïop, d-at d-it een gesch=enli-v-áã ons ALLEN moet zijn¡ d-at

zoveel mogelíjA íedereen er iets aan bijd-raagt" Dít betekent
meteen, d.át van NI$.IAND ern grote bijd-rage word-t verlangdg nie-
mand. mág zich door d-it geschenk ook maar een ogenbtik rrbezu¡aard-ri

gevoel en.
De ondergetekenden hebben ziclt verenigd- tot een comi-té, d-at zich
wil belasten met d-e uitvoering van d-eze ged-achte, en wij doen u
d-aartoe graag het volgende voorstel 

"
1, Elke med-ewerfer/med-ewerkster staat voor het rrTnN"0.-geschenk-

195I,, een bijd-rãge tr"u,r kouze af van een kwartje of meer, met

een maximum van vijf guld-en.
Z, Deze bijd-ragen kunnen (tietst per instituut of per afd-eling

,r""rur"ld- ) aan een van ons word-en afged.ragen of bijgeschre-
ven op postrekening nr " 6z1806 van d-e heer A. d-e Lijster te
rs Gravenhage,

3. tjÏij stellen ons vooï, het geschenk op of omstre;:ks d-e jubileum-
Aag in geld. aan het Bestuur aan te bied-en met d-e bed-oeling, d-at

î:;latii:;"*i:"*:3*:;i :3;-:ä'Ï3":î:":;äu:T"å:ff"iÏ I"3i-*"
plaatsen ín - het nieuwe T"N"0"-hoofdkantoor"

lrvij hopen op Uw affer med-ewerking en menen daaromtrent goed-e ver-
wachtingen te mogen koesteren.

HET COMITÉ :

Ir. J.l/V.Jo Beek, Algemeen Secretaris CO-TNO

Dr" Mo van Eekelen, Voedingsorganisatie TNO

F'C. van Heck, Gezondheiùsorganisatie TNO

J. J" I(1ínkhamôr, Nat,Raad- v.Land-bouwkund-ig gnderzoek TNO

lilej' c"},f. van Turnhout, Ni jverheidsorganísatie TNo

Ir. AoJo der vfeduv'renn Rijksverd-ed-igingsorganisatie TNO

G"F"AoDriessen (secretaris), Redacteur T"N"0'-Contact

DE IIVA\RDE VAN ONS GESCHTINK LIGT IN DD I]j]RSTE PLfu\TS IN DE EENHEID
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Waarom zouden wij deze ruimte niet benutten

PRIJZEN T. N " O. -FOTO\{TEISTRTJD

Voor d-e goecle orde geven wij U ond-erstaand- een specificatie
van d-e prijzen d-ie cle inzet vormen van onze fotov'¡ed.strijd-.
De geld-prijzen d-j-e niet al-s v¡aarcl.ebon zijn aanged-uid., zi-jn
beschikbaar ge'-tcld-ã-o-Jr het Dagelijks Bestuur van de Cen-
trale Organisatie T"\T, 0,

T,_i[ . ?_: _,i -n- _d-_e- ;lo.tgs_rg,!1e-
1. fnstituutsprijs". " " ".. Z|Iveren wiss;elbeker

Persoonlijke prijs.. ". Kod-al, Brownie lüovie Camera B mm"
geschenk van I(od-ak N"V,

2" Instituutspri-js" ". "., " Diploma
Persoonli jke pri jso o o ¡ fl-" 1J r- plus waard.ebon 1T,V. Gevaert

fl-. 1Or- plus 2J vel DaLbroma 30x40
geschenk van Dalco 1{"V.

3. Instituutsprijso, " o o o. Diploma
Persoonlijke príjs". ". fl. 15t-

\r11¿e- !n-{gyç"1999 9s y-o-r* i r q-e n

1. Zllveren placluette plus flo 3Or-, plus 2! vel Dalbroma
30 x 402 geschenk van Dal-co lT.V,

2, Bronzen plaquette plus waard_ebon fl_" 2Jr- van N"V.Gevaert
3, Diploma plus fl , 1Or-

lF: jS,-0-+g_ellr-e-l-p-ep^.-B--e_s_r-p_nçïg

1o Bronzen pla..1,uettc, pÌus waard-ebon fl-, 2Jr- van Kod_ak N"V.,
plus 1O vel Da1broma 24 x 30 geschenk van Dal_co lù.V"

2o Diploma , plus f1, 1Or-, plus vvaardebon van fl_, 1Or- be-
schikbaar gesteld. door N"V. Gevaert"

3, Diploma, plus waard-ebon van fl. 1Oe- van ìtr,V"Gevaert,
4, Aanmocd.igingsprijs 1O .¡eI Da1broma 2[ x 30 van Da]_co l\'.V"
Extra prijss fl-" 'lor- De tentoonstellingbezoekers zwrren in d-e

gelegenheid_ zijn hun stem uit te brengen op d.e
foto die volgens hun mening het beste is geslaagd-,

voor inl-ichtingen kunt u zj-cb ¡,vend.en tot onde,getekcnd-e (tetc
K 1 ?oo - 716aga ) G.F"A"Dri-essen

Secr" Fotovued_strijd_ - commissie
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