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Een snelle en vermakelijke manier om de HB historie te leren kennen is de mega borrelmail te lezen.

Oprichting (1987)
In 1987 werd Hardboard opgericht door Gaele, Hank, Jan en Robert.

Early days (<2001)

Frisse wind
Het bestuursjaar van Frisse Wind staat bekend als de doorstart van de vereniging. Sinds de oprichting
in 1987 liep het ledenaantal af en het verhaal gaat dat er aan de start van Frisse Wind's bestuursjaar
enkel nog een paar handgeschreven namen ergens op een papiertje stonden.
Reinier Augustijn bracht hier verandering in. Mensen zijn opgebeld en de vereniging is weer
doorgestart tot de vereniging die het nu is.

Per bestuursjaar
2001-2002 - Frisse Wind
2002-2003 - Het Zestiende
2003-2004 - One step forward
2004-2005 - Vol in plane
2005-2006 - Wel varend!
2006-2007 - Het Twintigste
2007-2008 - Plankgas
2008-2009 - Sterk Bewind
2009-2010 - KantjeBoard
2010-2011 - Hoge Bomen
2011-2012 - OpWindend
2012-2013 - ZuidWest 6
2013-2014 - NatteGeit
2014-2015 - Bevlogen
2015-2016 - Windstoten
2016-2017 - Gevaarlijk
2017-2018 - Ongewassen
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Leden
Ereleden
Voor zover bekend heeft Hardboard momenteel 5 ereleden, dit zijn twee van de oprichters en alle
leden van het doorstart-bestuur Frisse Wind.
is er iemand die hier echt iets vanaf weet? — Brian Diephuis 03-02-2015 17:06

Besturen
Als studenten (sport-)vereniging heeft Hardboard ieder jaar een nieuw bestuur.
Lijst met besturen

Commissies
Ledenaantallen
Ledenaantallen van voor 2001 zijn niet bekend, het verhaal is dat Hardboard in 2001 nog maar een
enkele (
kwantiﬁcatie nodig) leden had. Sinds 2004 wordt er gedetailleerde informatie
bijgehouden.

Sporten
Introductie van kitesurfen
Overname wakeboarden
Instructie
Materiaal
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Vervoer
Accommodatie
Promo
Website
De Tukgijp

Sfeer en activiteiten
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