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BESTUUR

:rs:ag van d-e algemene ledenvergadering van 27 juni 1980.

:i;_ -:. iihanciè'el opzicht is het afgelopen seizoen een gunstig seizoen geweest yoor

, ''.-.. Zij beschikt thans over een redel\jk batj.g saldou raarnaast ook dit sei-
_:=n o.a. dê a:.nschaf va.n materi-aaL r.oor de fysiotherapeut er.r nl.m.v. de gernee,n-

-.: re aanschaf van een 6.v.-installatie voor de kantine gerealiseerd konden .

-:rcen. Besl-oten werd de contr-ibutie voor he,t komende seizoen niet te verhogen.

-::l het bestuur werd voorgeste)-d om de jeugdafdeling tafeltennis op te heffen
.:'rerband met de geringe belangstellj.ng. De aanwezigen (ook zeer weÍnig) gingen

:]T

- =: iit voorsteL ak<oord.

:--e:cpen seizoen heeft S.V.L. als uitgangspunt voor de financiëLe structuur
'.--::etouden dat er sport vocr ieCereen moet zijn. Definltief zi.ln de uitgangspunten
'::: de financiële structuur niet bepaald. Dit zal een van de beJ.angrijkste pun-
:r:.'.fo1)r het konenCe seizoen r,rorden.

: -':ascommissie besta:nde u:t d-e heren EVers en van Ziel toonde zicir akkoord met

:-: nevoeïde financiële beleid; ook in het komende sêizoen zull-en deze beide
-::?:. CeeL uit maken van deze conmissie.
::-.'ciqens gaf de penningmeester D. van Ee een duidelijke toelichting omtrent

= ::a:cting voor het komende seizoen.
.--.-.t bestuur werden herkozen de heren G. Iviinnaarl G. v. IreêDWe[ en D. v. Be.

: :.3:en Vermeulen en Roelofse irokken zich terug uít het bestuur. Het komend
-:-::en zull-en hun plzatsen door leden van hun afrleling opgevuld worden.
:ê:.antal leden bedraagt thans bij de voetbaL 164, bij de gynnastiek 87, bii de

'd,Yí?1rotB,,Ílit!1i rh!.| 
do t"ifartonnle lo.

i ..t' 1 :1,{ii$,idrl{5bql ti.o Co h.acr Kostar ale Jeugdtr:tner aansetrokken.
':'r! d-' Jotgd la een vervoelsbusJe a^angeechaft uit de financiële middeLen van de
r^^.r- c: d: ècto,
'- -r i'cr--n gebracht werden verder
-+: veie werk wat de da-'nes van de

I

lreau

teí

t install

c-i43c

nog de goede samenwerking met de gemeente en

be.iaardensoos jaren voor S.V.L. gedaan hebben.

-- -l

G. v. l,eeuwen



@8trtsffiL

Sporbvricrtden, het riietnve seizoen is weer begoruren met
en'de coaD.jtitie staat voor de deur.
Voor het àfgelopen sej-zoen wi1 ik j-eder bedarrken voo.r
S.V.L. verbar.nd zc'.rcl op het r,'e1d aLls in de kantine.
Dit seizoen rekend het besfuur op nog meer samenwerking vooral op de zeif
wer:li:aa,rh-.id voor het onderhoud .rarr de opstallen.
Deze zelf vrerkzaamhecien zullen rnei bewerl<ing en naan van degene die het '
moet ui bvceren via een planning cp lret bord gehangen r,vorden.
Hct bestu'-':i' rrl<end rroor deze zcl-f werkzaamheden Ce r,.olfe medewerking van de
leden, er zaf rel<ening it'orcJ.en gL.houCen om de rnÍerkzaamheden per onderdeel-
zo kl-ein n,ogelij)< te houcien.
De venanttt'ccrdelijke mens(in ven uit
IJaz-edorÍ< on Ceze vrt:: CiZáa-r,hc'l3t-r dlror
gaat ui bvceren.
Ook bezleren kr-rnnen besprol<en ivorden met deze besh:ursleden"
Verder v,'il ik de niew;e leden rral harte welkom heten, en hoop dat ze zi-ch
snel tluis r.oelen llij S.V.L.
Ook wil ik de Jr-:rrioren die di u seizoen over gekomen zi jn naar de EBrdoren vart
harte vrell:om lrercn en joop dat ze zi-ch zo snel mogelijk een vaste plaats kun-
l',en v:roveren bi j -e senioren,
Narnens h=t bestuur r.iensen rvij u een s;orÈief selzoen 1980/1981

het oefen programra

de samenwerking irt

i
:

I

:

het bestuur zijn Jan van Elst en Co
Le spreken met degene die het werk

D

Voorzi bter afdeling Yoetbal.

Van het YieCstri jdselcretariaat.

I{et seizoen 198O/ 1981 is bil dit schrijven ingegaiin, Afge}open
za"terdrg speeid.en eht eerste en tureede elftal- reeds tegen
Jonethaa in Zeist. V/ij hopen all-ernaal dat dit een een sportief
e:l sul;sestioL seizoen za]..:'c:.deny waar.bij de spe1vreu65d.e
vooïop zal- kornen te st?.an.r/anaf ,l-eze plaats rvÍldei: ',"e de spelers even d.oen wetén d.at
t're nu- 2 vtedsl,r'ijdsekreter.jssen nebben, te vreten;

Hlns van It;'tJe l-en llene ia:-n 11 teI. o3436-1693
ni-k t'.e,n Srenh l{crkeJar-:c tel-. Oi436* 2008

\Ye heten aJ- cl: neiu',ve; spe..r'r's ciie er bi j zj jn gelcomen in het
senio ren:..'oetba']. rran llpr:t.. ,':-l iíom en hppen dat ze hun juiste
p.l à.q,ts je kunn en benach i;l;:eti .

/



-tt sei-zoen spelen we met 6 seniorenteans in de iC{VB konpetitie
:: d.oend e vinden we het wel zezV ,iat al s eI een speT er s I zater-
:?-is niet kan, hii het bijtijos af kont zet'aen' anders volgt
:: iie] aas een rapportering bil Ce strafkoro:,issie. \Vant het is
:.3Ê steed-s een ramp al s je S I zeterdags niet net genoe€í mensen
.:';it vertrekken.
- e teams worden dit jaar weer ooor verschiil-ende .leiders
::-lersteund, het zi jn de heren John de Rooy, Jaek v.d.Broek,
,ian l{ansier, Gart Brouwer sr, en Gijs van Schalk'
e trainingen worden dit selzoen verzo::gt d-oor d.e lïeer Ewi jk

-:.:t Tiel- , met steun van verzorger-masseur N.Ï.,antinga en

-:ider John de Rooy die hem assisteren met ons eerste tean.
Haast d1t ail-es ztJn rJve verzekerd van een k.lr:barts te weten

ia :.e Heer van Zei jI uit langbroek,
À i met a-l d.achten rve hiermee een goede bassis €ie\ronden te
:ebben om roet ons oefenprogranma te starten.
j-J:-nprogranng_1ste en 2llg e] fta]=
: aug. lste Toernooi Tec te Tiel

2d.e Naar Veensche BoYs': ?ug lste Thuis tegen SVF
2de Thuis tegen SVF': ?.ug lste Uit naar VVA
2de Ult naar WÀ
lste Uit naar SWV toernooi

- j ar-tt l ste Uit naar SÏTi
2de Uit nalrr Maarssen

-: ?.,-ig lste Thuis te, en ÀusterlÍtz
2de Thuis tegen rr

2d.e Uit naar rr rl

r z:€ lste Uit naar Veensche BoYs

: _:'e n p ro fl:ramn a___l_, _4.J_g- 6

de

vertrek q.OO uur
vertrek 11.15 urrr
aanvang 1q.30 uur
aanvang 1910 uur
vertrek 14.30 uur
vertrek 13.O0 uur
vertrek 18.OO uur
vertrek 16.OO uur
vertrek 13.30 uur
aanvang 19.00 uur
aanvang 19.00 uur
vertrek 18.OO \rur
vertrek 18.00 uur
vertrek 11.00 uur

h

n van
kLrn-

pen

ief

?-'.lg SW, 3 Thuis tegen Veensche Boys 3
SVf, 4 tt rr rr rr 4
SCI , rr rr il rt 5
swr6 il il il r. 6

a'-rg SW, 6 Uit naar VVA 5
S\II, 5 Thuis Jan van Soest toernool

z')ê SfI, 4 Uit naFr WÀ 4
z-;t S\tt, 3 UÍt naar \rYA 3a;r.; SW, I Thuis tegen Bunnik 2

S\tl 4 Thuis tegen Jonathan 5
SVI 5 Thuis tegen Jonathan 5
SW, 6 Uit naar Maarsen 6

'-.'ig SW, 5 Thuis tegen Austerl-itz 3
SIfL 6 Thuis tegen Austerlitz +

aanvang

ll

Vertrek
AAnvang
Vertrek
Vertrek
Aanvang
Aanvang
Aanvang
Vertrek
Aanvang
Aanvang

11.0O uur
15 .00 uur
.13 .0O uur
13.OO uur
11 .OO uur
12.00 uur
1B.OO uur
'lB.0o uur
15.00 uur
15.00 uur
11.00 uur
1 1.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

: .lsen u
.l-^ ^: : - _ v = I j t/\J U ,

een zeet spcrtief en voora,] een spelvreugdevol

Hans van Impel en
Dirk van Erenk.
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SOTJA
PVDV
Advendo
SWU
Posta
Íov
SVM Boys
8l kwenier

'-erysrBd
l-l o9v el a ken

SVL
VVOO

22 17 2 3 36 59-20
22 14 6 2 34 g-23
22 13 2 7 28 5841
?2 7 9 62341-38
22 1 6 92031-'40
22 1 6 9204rJ6
24 6 a 10 20 25-39
22 5 9 8192+32
22 4 10 l0 18 35-49

22 7 4 11 l8 44-50

?4 4 10 10 18 35--49

2? 5 3 14 13 26-56

21-3
21-3
21-3o
21-24

20-12
2l-t 0

\F, '2 é 2 25 13-',2
i Ë 12 3 .-: 21 5tJ-' a
'a 1? 't : !4 4t-22

I r: a, -.../

'.2 a ' a'.: i.: ':1a- < : '1 12 32-aa
: ! J1 i2

'i -J a'i a2aêa

'iCÉar_a
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^1, 

J:lJ;r- -u : - .r5 w' ír

S;-=':a-ze" : 2a 1'3 t 3 '-tf, ê''?z
:C \,.r,s!í =<: ? ?i .? ? '- 2: 7:. i:
i:.r: ?a '2 3 1 2t- 8-3;
',S'.'S ?' ;r 'l 2 i: ?2 i.4D
a-i-i !?::'t2:5?3-oo

.--.,': :: : : ': :r é2-61
,,.A:{ iC a i'l i2 3i-É1
.".c? ?: a : '::'Í-6€
-.t' lÈi5,j 3:/s: 1! : ? i-r a :?-ó:
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Eindstanden seizoen 1979/ 1 980

Zaterdagvoetba l-

Jeugdvoetbal

Rcs 3de rlsj!Ê L

VVA 2

VSlletvace::
Rensw:-:: J'
DIJSÁ 2

DCVC ]
SV3 2
Adve^do a

8-rr n 3

CarCir'
'2 *,-,a'.= -' I'

R.Í lit llr3so B

GVW 3 18 17 3 3 27 42-15
JonarhaÀ 2 18 12 2 4 26 4?-21
VRC 2

WOG 5.
18 ',10 4 4 24 40-16
18 9 4 5203Á-21

Zuidvogels3 18 7 5 61930-29
18 7 3 81728.33
r8 5 5 81524t6
18 5 3 10 13 27-43
18 3 213 11 ?tJl
18 1 512 6 9-37

j ic 3:- --

: ::::-i::
1 c': l;-1!
: ,, '3a-3,J
' a a',)!:
.\'! i'!a. a:

AdvenCo 2

DVS 3
Desro 4

svl 4
wz3
'2 winstOunlen in mrnd€.ing

Atd.ling H 123 (1r/t comP )

BVC A2
CON A2

SVL AI
FAK A2
Jonathan A3
SVF À2
DEV A2
Bunnik 43

A-iunioren
2de kl€$e

ataei;ifn rzr
i'l':conpi
9urnrk A2
BVC A2
FAK A2
Joíiarhan A3
Soeste.b€;g a:
SVF A2
Schaikvr,,k Ái

:,rt or-. 
-

Afdeling W '.o2
CDN 01
Schatkwiik Or
odijk Dr
SoeslerDerg O-1

FZO D1

OEV D]
SVF D1

SVL D1

3da ths
AtdGlinf H. 231 rt r comp i
Jonarhan A6
svF 3t
Wilk bii 9'srede gl
00sc 82
Bilrhoven Bi
Odi;k 92
SVL 81
Jonarhán 85

i Goncept-indeling
I seizoen 1980-1981

S.junioren
3de klasse

Atdeling H ZJ?
Brltho!..::
Bunril gj
FA< S:
Jon3l.3r a:
SVr 8:
tírjx 9:
Saestu'' i:
9ae.sie: t.' : '=

Zei:i a3

20-29
1,È28

]&-18

20- 8

!lt.:,:erc3'li
':$'!::- f i- - r(

C-junbrcn
3de ktàs

Aídeliag H 3J2 -. runr..
!r',,x b,i D srcóe C'
DCSd Ci
aOri C3
ÍÀ( c3
8rnn,i Ca
ionórhai CÈ

SVL C:
aLt Écfa i!

ÁÍCeting W 6O2
ËAl( ;:
-,,aaattàf; F?
>óest!r i:
svi;:
l.J;jt Fi
2er5i F:
A0rcsíad i',
SVL FI

?J -.'

13- .

o
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rel van Ce líe klrsse A en B' . .^at i? rootCl:l3sse De nrs- r._.1 ni:aí ci 2ác.k:?ss,j.

Zaterdagvoetbal_

Competitie-indef ing
seizoen lgg}/ 1gg1

ó. 3dó klas J
Candir 4
llunnil 3
COtr 3
DOVO 6
DVSA 2
HuireÊ 3

de Monfic's 4
Schcrpcnzeu i
SVL 3
2uiovogers,
VJilk \t D'.htde i
P J.t uil!3sX
_í' -.^cio 1
t-a^éia 5
c-r,r.t 6
'3VO7
,iw^/ 6
',È Mèr;no's s
iJusierie.s 3

| .rensryoua r 4
SVL 4
SVP 3

-9: 
.j d? Rc5. 3de itasse À

:*. ar Ce ÊË 2oe (3ssé
ve ^.! aê?st van de nes. 3ge

i,:ï: eren 13à, cè Res 4de

R.< 4lr t,!.* FF

F7a 1

i- \'-:-:si-r: : I
!-:VVV l

| .'_' .'' '"' '

.'. ' :. i rr .i,

Liist met promor./endi en
in het seizoen 1979/199C

degradanten

r*-TAGVOETBAL
Rus tlde llasr.e A J- pêsrncoín 3

P. c-toyanCl Degrada nt(cn )

Fet 4de l:tlsg B
Rcs 4dÉ klsas C
Às. &e iloss D
R6 ade \làs:è É
oas iÍdÉ llas! 9
Rca ad€ t,êr* G
Re3 ,ldê kl!3e H
Fes 4de llàss I

Res {de llrrs J
Rê! 4dê lbse l(
Ê6 .de tlài* L
R.s. 4de llas M
Êcs 4{te ilas* N
Íics- rlda ltos* O
Êes tkiê klàss P
FÉr /tdê lLsse O
Êes .+de tl?ssê R
Êes rldc lrs* S
Re5 ,a<Je ths* T
Rë 4de lils U
tl€s tade lÍà3* V
Pes ,ade ll!r* V/
R6 r.de tl€s* X
Res .ó|ê tla5$ Y
Êé :ld. llls Z
F€l &é tbs* À)
R6 4dc lt.se 88
Êa 4<ie llesce CC
Pês .lóe li.s* DD
Res rldé llas ÉE
Pes 4dc tias* FF
Êà Jóe kl,.5sê GG
.q6 iad lllssc HH
R.: &J klàs* lj
:;Ét :kte klas:€ .j-

Sceslero..rg 3

hvtlfteí5i r

;Firi
)ê Fostharar..
J:aía r\ 7

Spsna lNr I
osc ?
HoógernÈ,JÉ a

DCg {
í'fu'zcrt è -ir

SpÉpc. a
I:iv 5
SiknanÉ. I ,

A,r,us i I
OCFA ]
Màaísld! :i
AráÉv 3

l:ir€j' -1rfr 4

:cnscfi-:p i
3e..tch.ip ê

i'L f.-'tajel!3 6
JSv I
;'. iit or, Dulrll.'oi 3
a€ M€rjaa s :
syt 5

3rn^'l g

5\n/v:c
Jr; E

,- '.i'::,rrr, s .0

sc,,.:
<.:__,, ,. , ,.tel
aS / ,,,:,:se
i3Cr.rraHo.st
S'./P J,: r.t;jenÍocês
)oêSterDCíg
Nila
l,,lineruà
woc 4
6Vw3
e an<liz:2
L'r,:',rm ? €n Stíoe ?
vÈÈi,r.iis Boy€ 2 en SOVA 2
ÊSW ! er de tvieern :
)esro 6 en Atti0s !
WoudÈí,bÉrg 3 ên GV\.r' 5
.iulshcrst 2 en Fg ic.st 2
SDCIPj 4 ;n SDVB a
SOVS 5 en ''"t,Op 6
:eiystad 3 en Loosorertl 2
nurzÊn 6 èn Altils 5
DOVO 4 en WZ ,4-ê 

5
:m 3oys 2 en de NleÈrn J
r-'FC 3 en CSV ViÍssse 3
trCVO; en ionërhan i
:-sia 5 en Bmschop 4
Jonalhan 5 eD UFC 5
! VA 2 ei Valte;voseis 3
Si'P 3 en Renswolde.1

WOO en SvL
Cobu Boys
WJ
Oranje ieeuwen
OOFA



Tíjdens het spel kan een sPeler 5
minuten straftijd worden opgelegd,
voor een overtred ing uit onderstaa n-
de opgaven:

Ohet treuzelen met een inworp,
doelschop of andere
spelhervatting;

uan Sraftiid

I hetopzenelijk
wegtrappen, weg-
werpen of vasthouden
van de bal, terwijl het
spel ,,dood" is;

,-:.. - :;"afti id rre-
iie; i:ele j eu,;d.-

da .-- e- ï1-

het seigceh
stJliala" í ]rr,-n-

> : .- L.,9 :ll:1'.:'r
'- -:t.'. -

Ohet naet op de vereiste aÍstand gaan
staan bij vrije schoppen, oÍ het niet
onmiddellijk opvolgen van de aanwii'
zingen van de scheidsrechter;

v

i/
4A

| >7.

t.,t,/

Ofocmor gnrrrr + d. l.i.litft
rondrr drt hrr dr cn bdedbhg f.n
urordaít b*houwd; op- oÍ eenmcl-
bngcn mdon op dc lclding of hst met
woordctr anlof gabarcn {ogdrnon-
Êrdcr. ïSze) ta krnnan gcvcn
hrt Crr rrrÈ ?iin lníd. lr5hg;

ffi.,ff
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: '- f 'j ..1 e:1il tegf i:a -Jn-
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', 1 :'-'.--r. c.r'ertred :rg
: - - :. :i-::ts vi';je cchc::,

^ ; (l: : ir: 1.3'r'nste !ling tct- ::: j:::jsn hicrbeven

.\t'

- . - Jere ot,artredingen als
-^ nrlij,< 1cd:eE Ínoetcn

- - -^.1. .
_ ' _ .1,

Shet als C:el'.rerC eCiger c nncCi3 lang
cl Ce balbi'_v::n li36;e:r, c,,'Ccze
v:s'ihou.C:n, zoCat rie bal niet door an-
deren krn ri,'c:'cien gespec!d (dit
laatste Oeld: ocr: vccr endcre spelers);

@tegenspelers
1"11UV3! _.{r9g!:ji<
hejegsneru

€ U ij t et n s::-ten van een straf**Lop
een irand elin3 plegen Coor':"'ccrrjcn
of g eba.-:n, i ie naar r{e nrening van de
sche i.dsrechter in strijd is met het l<or-
rc'ít u;w:9:en va r tie stiaf:;l:op;

lit {'}'.;,;+.;
t . ,1 .'- /'''s l/ (:_--.-" 7t.,37 Y

{

Het op!eggetr van straf iíjC heeÍt geen
.-,erdsre ge.rclgen voor de betrokkene.
d.vr.z. erworct lnter geen straÍ uit-
gesproken.
\Vel vermeldt de scheidsreehter het
voorr,'al,:p het wcCstni.JfoÍm ulier,
Dit geschiedtechteruits!uitend ora de
afdeiing de gelegenf:e!d te geven een
on e.rclcr ie reg;iitrf ren.
l-let te:::i:ht op d+ sSrler(s) aan wie
straftJd is opgelegd, ic in handon van
de sclleidsreci':ter. Hij hourtt ocl< de
:iid blj e.': :rotecrt de naam (naÍnên)
van de s?eler(s) tvie straf ii5d is opge-
l:gd.
l\ls de straftijC o:-; i is r-t ^3 (rnogen)
ce:st n3 een t:l<en van Cs s:heicis-
recht.:r dÊ slc!er{s) hct s;:e:lveld
rveer betred:..
i\ls de scheidsrêchter Ce tr;d stil zet,
staat ool( {_fe strafr:jd stil.

De rircler{s) :iftn v,r'g crrÈi'-lii.l is op3:e-
le3d, l,ii:ft (L!jven) bnrf er C.r
y6g!ria h:r.-ssgd[:ei J ye : t:,,: scheids_
rcri:':.,,r.
Een spcl:: aan r-r'ie st;aíil:i ;s
epge!egrt l:an Cs ilrr,_-a{'e -'.'.r straf-
tijd n!e i'n'crd?i., r.'crr,i ilcc
!:rdien Esir e!e ainvoerderva!1 ben c!f-

ic cÉ,;:leë.1, m--:t zijn taak
Ct:rrilf rninulcn dntlilj niet
t d::lncer,T i, asri ecil e :1-

cl.rre rpe lerwcr:icn cvl :gcdi-ag;cl:,
l{ j m . "a "rck g::..:r i..iich:iliicn aên Ce
sche.-erc';htlt'i ííten ilr/vr r cloor c!ere
C:lt;-r :n be:" :-;ní' :.i.
li:drr:n crn e'Í::!cl,: w:.-:--ir"jd aan-
vangt r:rei 0 s;.t"=n, c f :::tt aantê:
daalt t,:ders d=-"'.re:lst:-;id tot I, dan
vgrven I dr: regri::lg st-:i : i:d,
Als eel: C,s,-'i-.,,: .5-i.1:r r i.'aftijd r..,crdt
opgel::-gd, C'!Í i:':ccte.t n l*dero s-Eeler
zijn pl:;:ir i'; ri.- .i''e rci.-.irgei inne-
r.ieÍt.
De a-: i r: ívcrdedJS-er o:tredenc!e
velai:rellir=i ocl< c c:: ltot e lnt.fclr-
kon va;r efrví.i:e:--ici.:b:llcg als cioel-
;:r.: n i t e:l :.:rlr :l r n:oeir:;r i l:r.1.
tls e-q:r c;:: !r.r zijn :;iri it.jcl van U
rïrinut -:1 ni:t ica :. vt l:lti<en. omdat cf e
rust saiit- í*cht, dan z;l l' ;l ir _-t
rester.rnd3 ge.!eei':e v::r cir etraft$d
in det*-ire?da ht'i;Ciene:t tc onder-
gaan, ls c': striitf d ven een *cpeier
nog nir;to:.n Eij hcteirrr{even de
wedst;ljC, È.r"rc: t d e rest h.rm ku.'r;t
gesci- c!Cen. Z+r.._'cE Ce ihuisspelende
cls Ce h=zoelicnCeveien!ging isver-
pl!cht zorg te r!rag;en vea; bescher-
i- enCÈ klecii-1 t.b.v. Ce spclerswie
slrrfÍijC \':3r:l t opge!:gd.
Dc spcle:(;) aa:r rvll straÍtiid opgc-
f e3cl ;s, bei.o+"Et (behoeven) niot cp
een ::iili F :11:5 ie r?rnen, daeht c;ent
(cierar) z:c !r bi:ner a:r: tnrasterhrg
vcn hei sF.slve!.J op tt lrcurlen op o,En
Coc'r Ce s:he:Jsrechter aan tê geven
p:rats,
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S.V. L.A. T .
S.V. L. B. T.
S.V. L.C.I.
S.V.L.D.I.
S.V. L. E. T .
S.V. L. F. T .

-AUSTEI=ILIT_Z.g. f Aonvong I 3.OO uur
2.00 uur
I .00 uur

10.00 uur

-AUSTERLI TZ . D. I .Aonvong
-AUSTERLïTZ . E. I .Ao nvong
-AUSTERLITZ F. I .Ao nvoncr

l'/aar lroeten bestur.lrsl-eoen aan 'ro-1doen

Als ze vÍiendel-i jh zíjn en a::rdi,-;, noemen vJe ze zaliken.
Al-s ze keihard en zakeli jk zi j n , li ;n het diktatot.l .'

AJ-s ze grappig zi jn, zi Jn ze ',e falr:lia,ir,
AJ.s ze ernstig zi jn t ziJa irct zuulpr'ur-men.
ÀIs ze hard werlien ,zíjn het urtslovers.
Ars ze te vleinig ui';\.oeren, z:-jn zë'i',aard.efoog,
Als ze te jong zijn, hebben zo geen err,'aring en weten niets.
Al-s ze oud zijn weten ze i:llcs betelr.
Als ze met Íedereen een praat je maken, zi jn het out"vehoeren.
Ál-s ze niet platen zitrn ze vervuaand en lopen naast hun schoenen.
Al.s ze ons in het werk trachien te betrekken, zí1a ze te lui.om

het zelf te doen.
Al-s ze he-b nÈet d.oen, zLJn het baa.ntjesjagers en bang voor

konkureat Íe
- Al.s ze vri.jgeveg zi jn, probez'en ze anderen te lijmen.
- Al-s Ee nooit iets yreggeven zi jn het vrekken,
-.al-s ze af en toe een glaasje iirinken ,ziin het zuiplappen.
- Als ze he t niet doen zr;n lrei Cooie pieten.

Kort samÊngevat noet een bestuurslid al-s volg:t zi jn:
Kunnen prarten als Brugman. Zwíigen als het graf
'iierken al-s een paard, Ze lvijs al-s Salorno. Zo gedurdig als Job
Zo sluvr als een vos. Zo rnoedili als een 1eêuw.
Lo dikhuidig al-s een orifant. Buigzaa.n als een rietje.
Krachtig als een erk. Zo gevoelig aIs een kruitje ïoer mentet.
uons heb ik iryel- eens het idee, clat oe l-ed.en denken dat het
be,gtuur uit d.ergeJ-i jke mansen bestal:t.

y vAN ]D@O]RN
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A. Grootvel-d. Gooyerdi jk 64 Doorn Voetbal
J .Damen lang,broekerdi jk 445 ï,.broek{oetbai-
J.v.Rooyen ïrangbroekerdj- jk A1 39 l.br.Voetbal-
I,.v.I-,eeuwen Ï9eidedreef 2l Langbroek Voetbal
M.Hoogenwerf Sandenburgl 1 L.broek Voetbal

,'J ilr

LTDEry
H.Hof Rijnbandijk 151 Maurik Voetba.l.
J.v,Donselaar Kerkel-and. 44 I'.broek Voetbal.
H.v.3renk Trangbroekerd.ijk 447 f.,.broekVoetbal
A.v.Rijn v.Groningenstr 13 Cothen Voetbal

.v.{
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Sportverenígíng,. LANQBROEK"
Opgenicht 2E juni l96l

Langbroek,

: .--: : :.=:':LING BADMINTON SIIAOEN 1979/ T98O.

19 80

I :i-,-:-s:e resultaat ln dlt seizoen was wel het verkrlJgen van een derde

- : ::.iaÈ de al geruÍme tiJd bestaanci,e wachtlljst weEgewerkt kon worden.

, ----=: sonden vre een flinke ledenaanwas constateren, waarmee het totaal
:-:-. '.'an onze afdellng op ca. 6O Ís gekomen.

::----'aet de start van de nieuwe groep begon eveneens een serÍe tralnlngen
- -'=7- en vriJdagavond in de maanden olctober t/n rueí..

- ---:;J van deze trainingsperlode werden de avonden druk bezocht; n:aar

. :..-- s--lzoen vorderde na:r ook het enthougiasme zienderogen af, hetgeên

:=--::'::d moet worden. (De welryillenden niet te na gesproken natuurlilcf;
:: :a i:et volgende seÍ.zoen op betere resultaten gerekend nag worden.

:,:. .-.::ben 4 bestuursvergaderingen plaatsgehad t.w. 17 sept., 7 nov.l
- : r..-l

? - ir:.

-':=:--al oaat werden enkclc plennen en ideeën geopperd en weer ver,worPea,

:--:estuur, deels docr onbekenCe oorz-alcen an d,eels door het felt dat
::=l van het ledental uroel-Iijk per clubblad te berèlken Js"

::'-:. als een demonstrat_is:lrq1q'El\i{ en @ veY-
:-: :=r-zoen '80/' 81. IIopeIlJl: rs dit voorlopiE ultstel géén afstel en

= -- -.:-:.elr i-n de eerste maarrd(en) v,1Ír neÈ konend. seiroen venvezenlijkt.
----l := sluitend en voldoet geheel aan de gestelde verwachtlngen.

-: -:.: gesta.rt met een gewlJzigC.e sLrtrkurur van het hoofdbesurur.
:-- - ::jer. dat op basÍs van een goede harncn:-e een flifnk aantal zaken de
':,-- :i:asseerd en problenen zi;n opgelost.
. ;:-e --ijd hleraan besteed ziJn echter nog niet alle zal<en tot een

= :=:luicvoroing gekomen. Een van deze, voor onze afdellng zo belangrlJk,
-::ile struktuur van de sportvereniging S\IL.

: ---::--:s:uur heefÈ echter reeds Ce volgende principe beslissing genomen,

:-! --::---rspunt zaI gelden voor de afrondende bespreking in het hoofd-
- -:- i qci -aanl- _v4&ve..r.

'--::s: 
=cht het nogelljk, dat de afdeling badnin'uon het komend selzoen

. -- - .-- ;=e:i genoegen za1 nemen meÈ een eventuele eontributlevefhogingE en

: :: :::e.r-:-ngsgelden blj voorkeur besteed zien aan affellngsdoelelnden,
: --::1.-.3 naar andere afdellngen Ee.r i,\II, tot een uini-mul beperkt, zoniet

: = : -: --=:. WOf dt .
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HeÈ bestr":.1:r bestaat uLt de volge::e _:ersonen:
Hr. Roe-r-cf se voorzl-tter
.l,i:/.Lccnh:er sekretaresse
l'-.'".s'r.irjè:::',3.r Pennlngnu. esse

i,lrr.ïorneulen )

Èiv,:.Gerrl-t--ce ) Orerlge bestu'.ris-eden

Er. B!.i,-renh:rg)

Àan het elnd van het selzoen zullen ohr.Roelofse err de danes lceaheer, Ilrivemanr,
Vermeulcn en GerriÈse hun furrlctle als bestuurslld neerleggen.

E.Ieenheer.

EEGROTING AFDELIIiG BADI'IINTON VOOR IIET SEIZOEN 19BO-1981

t 7.2oor-_ 4-Aqt_
300 r-

3b

ONTVÀNGSTEN

Contrtltuti.es (60 leden ad f 12Or- per Jaar)
Donateurr.r
ÀdvertentJ.okosÈen

UITGAVEH

t 7"62t)1-

Zaalhuur í45 weken x ?| uur x t l2r- per uur) f 4.O5Or-
Zaalhuur t:oor -+-ralnÍngen (40 uren x f 12tJ per uun)- agOr-
Onkoeten encrÈÈechnÍech kader - 1.3OOr-
Flaterlalon - 600,-
Onvoorzicn (b!.jzonaere activÍtelten, prÍJzen) - SOO;-.
Pijrl:rge nl6enene kosten, naxlngal - {OOí:ËÍ.> - ?.62Oi-

IODLICIITI}J G

Blj het ar-menst.eI!en van deze sluitende begroting zijn wlj ervan ultgegaanrdatt l
,l

f;: 3: ;ï:ili:"':::":i,l;ï::lu:.":i::""ïil'lï,oi:l;:ï gervijzigd ,-:
ebegrotingvoor!.Ctlo1lendessÍzoenlsdepcst@-
ver laagd. /--
toe te schrijven a&n het feit, dat btJ de huidtge verde- \+r
geen extra tijd voor onze afdeling beschlkbaar is. -

Langbroel'., 28 fehruar! 19gO

llanens' het Beetur:r r
( J.C.Du ive! man-:irrtper )

u
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21 T.Re eoi jk
22 D.Haisch
23 A.Verbree
2+ G.MIbeltsen

Sj. Gaasbeer
A . Groo-uvel-d,

27 Sj.Reeoijk
28 J.Jansen
30 M.Bunjes
l1 ['i,Koetsj-er
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Als een indruk in éón z:in -c=geven rnoet uorden van het tueecie volle jaar
van deze afdelingr dan zou ceze zin luiden; het u,as een bizonder rustig
jaar. Rustig uanbregB het kl-=lne aaÍ:LaI jun-1or- en senioricd=n daL zich
in augustus 19?9 opnieu'ur op de rnaandag-sn t,.roensdag presente elda, rustig
ook omda'L €r geen schokkeinde dingen z'rjn qebeurd.
Voor de vijf trouule junior-Leden uas in de persoon van Rogier Stoflels
uit Bunnik een enthousiaste en bekuame trainsr beschikbaar. De I'rjn van .r,$.
hat voorafgaande jaar ging dan ook verder omhoog: de deelname aan de *'/
jeugdcompetitie van zouel het aerste als tilaade half jaar verliep
bepaald beter dan in het ue;ste ssizoen. Dank zij de inzet van de secretaris
en de ouders konden de ver','oersproblemen 'rorden opgelosh; enkele senior-
Iedan verleendan assÍstontre bij do zaterdagss opuanq thuis.
Het bezoak van de seniorleden op rle uoerrsdagavond uas tLlissel-end en de
Iaatste maanden matig" Het best,uur beslooL dan ook al be zicn van het
houden van een clubl<anipioenschap.
Enige bazinnlng op da stand van zaken voor de afdeling tafeltennis mag
in dit jaaroverzicht nÍeà ontbreken.
Voor do juniorenafdeling stond het hestuur voor de vraag of de hoqe kosten
- en de naar verhouding geringe eigen bljdrage van de aÍ'delirr,q - nog langer:
een beroep op de rralgenene middelentt van SVI- rechtvaardigen. Het antuloord
uas neêr zodat aan het hoofd:estuur Ban voorsbel is gedaan om tot stop-
zetting van de junir:renafdelÍng ovel 'te gaan met Íngang van het nieuule
seizoen. Het hocfldbestuur heeft ziuh tegen dit Voorstel nieL vsrzet.
Bij de senioten liggen de zaken andarsr Tafeltennis trordt duidslijk
tecreatief beoefend; heeft men 66n medaspelerp dan kan er qespseld ulonden.
Ook fLnanciËel levert, dit qeen problemen op omdat bij een beperl,,t aanta]
betalende senÍorleden kosten en beten in evenu,icht zijn.
Omdat bestuurlijk gs.rzi.en de zaken van de afdetÍng aen zeksr evênuichU
vertonen, mehen de huÍdiga voorzitter en secretaris/penningnsesÈer hun
taak als (trog steeds) ItvoorlopÍg lrestuurrr te kunrien aflstr-iiten. Het Ís
uel te hopen dat de afdellng een bijdrage uil btiiven leveren aan de
urerkzaamheden van het hoofdbestuur van SVL door rnÍddsl van een eioen
àfEevaardigde.

C. Vermeulen
A.Duiverman.
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