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Sportverenígíng - LANQ€RGK-
' Opgerlcht 28 Junl 196r

S..,, Doornseleg 11

INGEROEK

- -;€n1n€'

- l1e:edellngen

: -1-ekornen stu]<ken

t-angbrcek 10 juní t9 Bl

De e.genda van de algemene ledenvergadering op vriitag
26 juni ê.s.1 aanvang 2C.OO uur

+ 
: :"::'rlen alg. ledenvergadÊrlng' d.d. 2l jr:ni 19sc (zre klubblad)
: ïe:sia€ selcetaris (zle klubblad)
-- ;e:slag kascornrnissie (wordt ter vergadering bespro-L-en)
- l:-:e-rng kascónmissie
: i_,-a.ciëel overzicht rg0 / rg1

" !;;=cr,ing t81 / tAZ + vaststetling contricutie selzoen .81, / 'eZ
- -::3::-irsseunenstelling + -verkiezing
- _ -- : ::- 7TZ,A,$

-_-1_

--: - :e heren Evers en van Ziel hebben voor het seizoen,F,Oi,Êl cle

!--::--'ssl-e Sevomd. Voor het seizoen ,8L/ r32 kLrn::en kardidaten vccr
::- .--'À:s in de kascornrnÍssie zich nelden cp de verggadering. I'en neent

ttI .-----::;e zittÍng in de kascorunissie voor de':reriode van tv/ee .i:. 1^.

1: : :-- : De stukken worclen ti;dens de vergade:^irg geptresente..rl
:-.:::':en. Zij die nadere infornnatie wrlLen Kuri,'len zich in ver:i:-;iing

!-._ - =--_ -ei dhr. D. v. Ee, tel- l-774

I
I -- '-

I -. - - -et noofdbestuur voor het seizoen "r'i/, P,1 cestcnd uit eij:!:.
i-: - . ::---aar, voorzitter, G. v. Leeuwen, sekre'-ar j _s, Ci-,r:. D. v. i_e,

;=----' . =--.- st€r en de vier afdelingsaf gevaa:àigcien, Ci^.r.. .I . .iansen,
:---. -a:-se., ihr. C. Verrneunen en mevr. .:. rlenroert.
::- ::-:-er-<iesbaar zijn de voorzitter, de se<_:etarj.s e.-r d.e -cenring-

:=:=:::. -gr-digden voor 6én van deze bestuursfuncf.ies dier:en to,-
::- -':.':-::-.!';.ar de aa.nvang van de lecienvergad.erir:s :e wcr'.]en yoor-
-J ? =! -- 

- -. : : : = : e:r.i r,s te 10 .stemgerechtlgde i ecj.er-:.
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Sporwenenígínq,, LANQBROEK"'

Opgericht 28 juni i96t

Sekn.: Doornseweg 11

I LANGBROEK

Langbroek, 2C ar:gustus 19 80

W]r_" "lg"re". l.de"T

1 openin€ door cie voorzitter orn 20.00 uur. le aanwezigeri (zeer velnJ.g) nord.eu
nelkom geheten.

2 Mgdedelingen

- -l'otulen van l.979 komen aarr de orde bii punt 4

- Voorstel aan de vergadering om ermee akkoord te gêan dat d.e jeugd.afd.etring
tafel-tennis opgeheven wordt- Doordat de concunentie van de andere takken van
sport te groot is worrien de kosten per jeugdlid zo hoog dat de afd. tafeltennis
hef niet verantwoord vindt door te gaan net de jeu$dafdeling. Voorstel sorrit
a€.ngenonenr

J -rrrgekonen stulcken:

-

4 Verslae sehetaris
rle rrotulen varl ltJ! worden onder godkeuring vastg'esteld..
Wat t'etreft d.e financiële stmctur:r heeft S.V.L. het afgelopen seizoen als
uitgangspunt gstonen dat er sport voor ied.ereen noet zi.in. j<lornend seizoen
ze-I et een definj.tief besluit over de uitgangspunten rroo:r de financië1e
structuur vallen.

I Verslae 4asco,innissl-e-
Ie boeken ziln in orCe bevonrlen d.oor de kascomniss.íe.

6 Eercg-iru.-t{qlqpi-u =i-q
Ookhei komenC sei-zoen zr-rlLen de heren Evers en van Ziel- aeel uit maken van
de kascomnissie.

/ Financiëgf _ovelzrchf.
Dht. van I'.'e geeft een toel ichtin6; bij het financiëe] over:zj.cht, en ccnstateert

' <iat het afgeloi-'en seizr-rerr in í'inanci.ëel opz.icht een ËTur-:stig seiz,ren ger+eest is.
j'ia.:.st de a:.nschaf vari materiaal voor d.e fysiotherapeu., en n,in.v. iie gpmeente
de a-anschaf van een nieuwe c.v.-installatíe voor d.e kantine is er een cosit,ief
saldo van rrrim f4OOOr- overgebleven.



::g!'ji-ry.-: ii {1./' li-t .'-'- t s L-g I I inír c ol]rri br it ie
' ". \'?rr 1ir3 .rr51q-'ft '.. :'ri,'j e,l.iike toeliel'rtin[r oI: de ],crr.r)tin;:en ï;,r"r (ie a, l'de-

- ..''.','t:. )c allrl r:l ir, .r ';':r-.;;.stiek elr voebbir l bebt'crr oen ?,9s"a6tingst+kort van

' 'r,i(rli;:rVel.,'l; i'rr.:Í:vFr." 11,t:a0r- ,-n fl 7t\At-t Wat ilez-ien de aiillei-S V."r'i hF,t afi'e-lO-

' -' l'; ( li,i qen a i'rl;;l 1 vÍ:.ri niu:,;1.;rlrirr i í-r '1 o4r,r,\ irr:bht',n een s'i rii t,'r,rle bcí'"rrr1;Íng.

: r :i tv'i t:'i.t'. i r: l'-'1. rl.Í'l rl .ra.roni v.,()J' itet \rlriier-rr.l e Íiei zoen é1j"hírndhétÍi fd.

_ : :, 
! _i:t..r.; st;;, -JrÍ-tc-'j l.i-g- + -vf$l4g_
''c:Il I i fir:rj :1.', \r::ït l'lÊ ítf Vr'1, ,,r.)r1',,1'Éií-rJ.t 'rJO7'iJefr lteÏ:1.:r);::er. i.n lret lresttrut:, .,rA.í,:1] Íil

- , '1. , i-t.1É,t)!.' *i,: il.qelt ^r:1.- ::itt ihr; Zri] left l;cl.j:r:n .llrï. ,la.rr(_reri rrÍi nrflvi.. ', erwr.lc.t.t.
r "tt !l .c;i'r: r,::r'tt:I'i êIr -ioe1r11.',"o l:i.i:khoy: .,. i,::1., t:Í.,:l.il."; rrit ;.1' bestlruf voor-de, tafel.i

, :.-:--.ig ,. r:i, 'i:r.i! .,rj;:l,trl.r li:.-.aI' illl lrt,"i uo ].,j;rp-; a;.irr1'1 !irri:.". f nf. :lrlr-, lr'l ,,1;,ilÍen irj.irr-
| . ::..

- -- =:ï:l?.,'*
a. - ;"..'.,;:t ui;k .l:Í1rf ,:O1i í;V-t! ,1.... ,.urtut j;:.,. lirt.tt;.,.ii:l,e ;;Osi l,ií: r., ;rr Í-i.'rl . u. ;:! r!

::: 'C ?:1..r1: 'r\{i f i,:í f rlt lle'. li1.t; ,',+jÍ:!fjc,n};Cbest,t.ir.rr. 1ri1 iir-rr)ft rnb .;i.l ..,.g 7,:;,.1. b'l ,;,.r."1,.

: ."..!:i;1, ;'.' .1,',.. r-1I'5tI in lrO]:in':nr.irv.ï ,L iiê l t'e3'q vJEr t: d.ê :i:ii).ÍJ d{:r ir1'...e1<],;,:lr

. i, '1?i-. ;ja.': t'L ,.í. c,f we r[a.;t::. jtr ,-Le '';rleri'o:Il,,;1. ,,',ikr:ïjrrr,] ;,r-1.. l-t.r,';.;.i] i'.r:t)Éjr.



r':i r tl i.: , !'i ê)t. 2? ',i'r:i-'l . De l.a::r tstrr rjieci:korns'E z,al

L.Li'1 q

I ,fr,-"f'l.'i, ;iï,:t r-litr +:í:i íl jÈ fl.iift 'jrj_! í-,t':1,1 ,t.r f.,r:n 1,nítr.{-fn A,Clt1,r'fer.r)VOl;.r.n1-;

l,r,t'.rti 1.,, 1,q1.. l:,t ii'I r'u.l +:l ', n: 'rr-:Í^_l ,';-..til'1., l.i 1;-r.\l. Èid in;1 k,,r,ti lrc, ,iet:l:rl -
i 1,1r' , l.!i ll i.-,r:'rj rr tí.f-. (,n de ha;.;C,Lr.,rl.: ,)l-l aAit r;. cfr '.,.Í. .

.'Ê\vl(:í)ji1 r:'l; e{:.i-r ;'rotil,i:il;'Qvr.l.'l.pi.J.,,rl)É.Íi5a)n eïr v(!r:r.ll(lerell ()r.rráït. t/or-,1"

,1i: Il r'-,','r,,i''!íl r.)í. r'.,,1,1:,,r'.i tr,', l,an (j F:Z€t ,,,ê.;,t,1.. IrOrl- 1jr.r{; 6tfi,:r.,r-C)l-,al vir)r.l F,r.t ,,,.C)dAt íl ti),.,,A .

'i;, I ïr'' )'Í' Í.ri)li',.r,1 GÉji r:rer, Irlr.i.'i Si,l n.

Door verhoging van de aktiviteiten in de kantine ( oo&. Fisiothera-
peut en vergaderingen ) is een uitbreiding van de kantinê noodzake-
lijk geworden. Voor deze uitbreiding is een oubaidie bij de gerneente
aangevraa6d, maar deze heeft vooralsnog een besluit hÍeromtrent voo-":
korte of langer termijn uitgesteld. Hierdoor zal de sportvereniBing
noB rnoeten wachten met de uitbreiding.
De afdeling Badminton is een goed draaiende afdeling net enthosiaste
èedenrtot nu toe alleen senioer leden. Komend seizoen wi.llen ze ook
gaan starten met een jeugclafdeling. Verschillende leden hebben zl-ch
al- bereid getoond om de Jon$eren op te vangetl.
De bezoeken aan het kollege van B. en lli. vonden plaats op 15 sept,
2l jan en 1, mei. Het volgende bezoek zal- op 2f juni zijn.
De punten die aan de orde kwamen waren:
stormschade_regelinF. De gemeente heaft voor de opstarlen op het
sportterrein een stornschadeverzekering afgesroten. llet eip;en
risico van deze verzekering bedraagt f lOOr- en komt ten laste
van de sportvereniging,
Lunapark. ook dit jaar heeft de geme,rnte toestemning Be8even een
Lunaparll te lrouclen, wat reeds gebeurd ioren vrel van 1l maart t,ot,
20.
Sterl?e drank.- In Ce kantine nag geen st,erke clrank lvorden verkocht.

GEFá"frTIilm. kaartavona e.al)"
Overzicht finar-rciiin. Bij elk bezoek aan B. en ïl . rrrordt cle stand
van de financi'dn doorgenonen.
lve hopen dat we ju-lJie arlemaar welkon kunnen heten op vri jcag
26 juni op de algemene vergad.ering.

D oi:rcla.t ltet 'inlestuurdíl rot^j. ve.JI onze Í
zo líclrt getyr,t v.'rrs gaf dat Erote t-:robf r
het inbra.nd.en on drrs colr net het afdrulcner lnDrattcÍ.en ()n ctlrs coir net l.tet afdrulc
Wi;j v::i"gen hj.er.voor brgri-n. f árcdiLkti n - /-7-

I
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\EP.siÀG I-EDÉ\.=RC}DERING ÀFD. BADI,ÍNMON d.d. 20 MEI 1981 TN DE KAT+TI}TE

k .:í.----- '.'1-. je lecen voor d.eze avond was niet bijzonder groot, toch
L'::a:. e:, ::.r3:-.:--:=',.oe'--bal oo de televisie, Do9 zevên leden aanstezig

::- .-.:-- ::.--e::--:€ s:':::.
;:-= --1-:<.:.::::.:e, :'.=ia::eiereen van koffie en ko,ek ïtas voorzien, de

'.-e:.--aie:-:-r e:t :.ee:--ê :erereen hartelijk welkom.

F er::a -as Àarr;e:t:-.:e:var het jaarverslag voor over het seizoen 1980-

1981. Dit heeft u in iet- :rcr:-ge clubbl-ad kunnen lezen.
De enige aanmerking op <ie begrctri.ng was, dat er van 60 leden in plaats
van 66 leden is uitgegaan. Echter op het noment dat de begroting werd

:pgemaakt \^raren er naar 60 leden.
-e voor- en nadelen van aansluiting bij de Ned. Badnintonbond werden

-- t-gelegd door Jan van Koten.
'-rcrdelen zLjnz nen krijgt meer informatie over bartminton van buitenaf .

nen krijgrt het badmintonblad in de bus.

men kan eventueel compeii.tie gaan spelen.
:e*- nadeel is dat het vrij duur is. De contributie zal echter, Coor S.ï-L.
;:=den betaald. Iedereen stemt voor aansluiting.
la.'t het belangrijkste punt van deze avond: de bestuursverkiezing.
;:= Jansen en ThÍjs van de Pavert traden af. Àangezíen eÍ geen tegen-

'--.3idaten Íraren, werden Miep van Impelen, Trees van Buuren, Àartje Sondez-

1-- en Jan van Koten herkozen. Alle vier hadden hier geen bezwaar tegen.
,1- -.-an Garderen werd gekozen voor de jeugdafdeling. Alhoewel hij niet
:--i:zig was, had hij aan Vrlim Jarrsen meegedeeld dit qraag te wil-len doen,

::-- --hans de afdeli"nq badminton weer over een bestuur beschikt"
:-- '-=:: Koten werd gekozen als voorzitter. Hij zal op de dinsdag- en

-=:'acravoÍtd een paar keer komen spelen, zodat aIIe leden hen leren
- =:. Jan, veel succes toegewenst.
:=-s ie rondvraag vroeg Jan'/an Buuren of trainer Ft. van Meeken volgend

- l=:, ierugkomt. Elierover i-s nog niets definitj-efs bekend en zal in de

= 
--.: : :ende bestuurswergad.errng ui tvoerig'*or:den be sproken .

--:----i:;r ','raagt- op welke dagen er wedstrijden worden gespeeld als we aan-

-:--::. ::-rn bij de bond. Jan van Koten antwo.:rdt hÍerop clar- dit neestal
:-- =-:1',:6nd en zaf-exda.q en dus niei-- op zcndacÍ gebeurt.

,:':-' ..-l:. ie Pavert informeert- noq wanneer de fietsvierdaaqse- in Doorn is.
l:=:. "=-:. Suuren antwoord+, dal zodra dit bekeni is i-n de s?ortzaal oD het



Eierna bedaÍlkt líim Jansen iedereen voor z'n kornsÈ en geêft het trcord aan

d.e nieuwe voorzitter. Deze bedankt Thijs en Wlm voor htm goede lnzet het

afgelopen seizoen en geeft hen allebei nog een fles wijn. Jarr bedankf-

verder iedereen vpor hrm kdst en sluit daaraa de vergadering.

-o-o-o-o-o-o-

Dan nog dit...
De fietsvierdaagse in Doorn is op U-I5-L5-L7 jufi &.8 .
Degenen die mee willen rijden kunnen zich uiÈerlijk tot 1 juli a.s.
opgeven bij Trees van Buuren,

Weidedreef 28,

ín Langbroek.

De .afstand is 30 km per avond. inschrijfgeld f 7,5O per persoon.

l,lillen jullie dit gelijk aan Trees betalen?

-o-o-o-o-o-o-

JEUGDBÀDMII"TON

!{e willen begin septeuber al.s de zaa} weer open is starten op de

zaterdagmorgen van 1.0-12 uur. De leioing van deee morgens ligt in
handen van Mevr. van Koten uit Wijk bij Duurstede en Jan van Garderen-

Jongeren vanaf 12 --/n 76 laar die mee willen doen krrnnen zich nog

steeds opgeven bij Trees van Buuren.

Degenen die zich a1 opgegeven hebben krijgen zo spcredig rnoqelijk
bericht r^tanneer we precies zuller beginnen.

-o-o-o-o-o-o-

Tenslotte allemaal hele prettiqre vakantie en veei nocci w?ey tcp-'-Jewens.t.

A. Scniervan
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