
DE LANGBROEKSE

VOLTREFFER

MAANDELIJKS CLUBBLAD VOOR SVL-ERS



Ook wii zittenniet stil. . .
U houdt niet vaÍ stízitten. De Rabobank

evenmin. Ook wij blijven het liefst volop in
bewegng, Om onze dienstverlening op peil te
houden. En om het u
makkefiker te maken.
heeft ieder een goede

nog
Zo

reden

beztgte zlln.

BabobanH El
Bliifr akri€f.

Fabobank COTHEN

wi en Alexa.derweq 25

3945 zc Cothsn

Teleíoon (03436) 14 89



TE NISVERE{IOING IJINGBROE(

SalenatellLng bestuuP:

Voorzitter

Secr€tari.B

PeDnllrgneêa ter

BêEtuuralld techn. zaken

Be6tuurslid skkorcdaÈte/
trateriaalbehe€r

Beatuursud kantinê/kleedr.

Dê heer R. Hen.skeng (Re!ré)
KoEbuls 63, 3961 JM lJijk biJ Duurstede
raL, 03435-75822 F,rjLvê/ 03438-17647 za,'k

D€ heer T. van ile Kolk (Teo)
Kleln JagerÉteinstraêt 17, 3947 MC L€igbroêk
tel. 03436-2277 pFivé/03436-1545 zêal(

Mevrouw H. van Blokland (nê1êell)
Í,leideilreef 16, 3947 Nv La.ngbroek
rer. 03436-1758

De h€€r R. Ev€r6 (Rob)
Íleld€dreef 71, 39t{7 NX Lsngbroek
têr. 03436-2243

Dê heer Th. AvezaÁt (lheo)
coth€Rreg 43, 3glt'7 [R L€ngbr.oek
têl.03436-2485

Uevrous A. de Ble (Ánnet)
LangbroekêrdÍ J k ,^90,3947 BK LEn8broek
tel, 03436-2368

llevrcue l.{. Botschuyver (UarÍJke)
l.{.lilarrter6traat 14, 3947 Ii|v Langbro€k
teI.03436-1669

BêstuurslÍd aktÍviteiten/
toernooÍen

##{
#####
###



HUISHOUDELiJK REGLÈYËNT

aÍdeling TENNIS van de omnisportvereniging S.V.L.

LIDI'I.A-ATSCH,cP.

ArLikel 1- Aspirant leden dienen bij het secretariêat een aanoeldingsforBulier
aan le vragen en dit geheef in8ev.uld en ondertekend aan de secretaris !e
retourneren. Het lidnaatschap rrordt schriftelijk, onder in achtneming vsn de
bepa-Lingen in de statuten, opgezegd aajt de secrelaris.

Àrtikel 2. Het besÈuur kar, indien de juiste veDhouding tussen het aantal leden
en de beschikbare speelterreinen dreigt te worden verstoord, de mogelijkheid
vgn toelating van feden opschorten. De zich daarna aêffreLdendê aspirant leden
kooen op een wachrlijs!. Zij worden in voLgoFde van aanoelaling geplaats! op de
vrijkoÍdende pfaatsen. Hierbij hebben inwonêrs van Lêngbroek prio.iteit. Het
bestuur kan in bijzondere gêvá11en v6n deze prioriteitsstelling afoijken.
oud-Ieden, die bij het bedÊnken als 1id donateur ván de vereniging zijn
gesorden, \rorden, als zíj opnieuw lid wensên te worden, buiten de leachtlijst on
geplaa!6t.

Arlikel 3. Krachtens hun lidnaatschap zijn leden verplicht zich te houden aan
de bepalingen van de statuten, het huishoudeliJk reglêment, de beslissiingen van
heE besl-ur en van de A- geEene Ledenvergaderi ng.

Arlikel 3a.Alfe Senior-leden (18 jaar en ouder) zijn verplicht tot het
6eedrêsien in het rooster voor kantinehufp c.q. bardiensf.

Artikel 4. Vergaderingen van het bestuur en van de $êrkcoEnisslês zijn niel
openbaar. Leden kunnen worden uitgenodigd die vergaderingen bij te uonen.

BESTUUR
Àrrjkel 5. Dê secreLaris notuleêrl de besluiLen vêr de Algeoene
Ledenvergadêring en val1 de bestuursvergadering. De notulen wordên op de
eerstvofgende ver8adering a1 dan niet gelvijzigd goedegekeurd door de voopzitter
en de secreiaris onderLekend.
De secretaris verzorg! de correspondentie van de afdêfing en houdt de
ledên1ij st bij.

Àrtikel 6. De Penningmeester int en beheert ale gelden vsn de afdeling en
verzorgl de boekhouding. De penningroeester is geEachtigd on a1le door het
bestuur uitdrukkelijk of stilzeijgend goedgbkeurde beLalingen te vearichten,
doch is verplícht voor betalingen boven J 500,-- toestenning te vragen asn de
voorzltter en/of de secretaris en daarvan in de eerstvofgende
bestuursvergadering nededeling te doen,
De penningneesler leg! -voor het houden van de Algeoene LedenvergaderÍng-
rekening en veranlwoording af aan de kascoDrissie, die haar bevindingen
sarDenwa! in een schriftefijk rapport.
Bij tussentijds êftredeo vsn de pennlngneester ]egt hij/zij biÀnen I dagen
rekening en veraÍltwoording af aan de kascooElssre.

Ártikel 7. Het bestuur verdeelt de taken onderling. De taakverdel.ing en de
laakonschrijving \dorden door heh bestuur a6n de leden bêkêndgeEaêkt. Het
bestuur rekent het tot zijn taak een rooster van aflreding op !e stê11en en bij
Ee houden en wel zodanig, dat de continuileit zoveel rogelÍjk gekiaarbo.gd is.



Artikel 8. Kandidas Ls leI1lng voor leilen van het besluur vindt ptaats door het
bestuur en/of de leden. Indíen leden één of Eeer kandidaten stellen, dsn noeten
zíj die schriftelijk ten Eínste 3 x 24 uur voor ale Al8eneDe Ledenvergadering
bij het secretariaat opgeven onder overfegging van een bereidverklaiing van de
betrokken kandidaat of kandidaten. Een kand:daatstelling door de leden Eoet bij
indiening door tenDinste lien seniorleden qorder ondêrsleurd. Dit geschíêd bij
schriftelijke aanoelding. Bij afirezigheid of tussentiJds êftreden vsr eên
bestuurlid worden diens functies door een der overise bestuursleden
$aargenoEen.

VERGADERINGEN
Arlikel 9. Het besiuur vergadert zo diklrijls êls de voorzilter of de
Deerderheld van he! bestuur dit nodig acht. Bestuurvergaderingen Dorden
tenBinste vijf dagen tevoren uitgeschreven. De secrelaris licht de
bestuursledên tijdig in over te besprêken puntên, Geldige besluiten kunnen
elechts worden genoEen, indien ten Einste drie leden van het bestuur aanwezig
zijn. Het bestuur beslist bij neerderheid van steDmen,

CONTRIBIJT I ES
Artikel 10, De contributie en de bijdragen ven de onders Ler.rnende leden boetên
op de van te voreD overeengekoDen rijze $orden voldaa-n. HeL bestuur kaD in
bijzondere gevallen uitstel vaÍr betaling verlenen, de verschuldigde contributie
gedeeltelijk k\dijtschelden of beLallng in ander terEijnen toestêar. Verhogingen
vtrn dê contributie en van de bijdragen dienen expliciet in de begroting tot
uitdrukklng te worden gebracht.

COMMISSIÊS
Arlikel 11. De in de statuten, het huishoudelijk regleDênt en de door de
Algenene Ledenvergadring aan het bestuur opgedragen takên kunnen door het
bestuur aon één of neerdere connissies Dorden gedelegeerd. Het bestuur, zo!.,el
als de conEissies, kunnen eigen re8leDenten opstellen ler uitvoering van de aan
deze coDDissíes opgedragen !a6k.
lrordt een regfenen! door een eêrkconEissie opgêstefd, dan dient dit reglement
door het besluur le Borden goedgekeurd. De onder veront!,'oordelljkheid van het
bestuur eerkende cooEissies kunnen onder êndere zijn:
-Comnissie kantine. banen en Dateriaaf
-ToernooicoEnissie (voor eigen toernooiên)
-Jeugdconmissie
-Technische cotrmissie (voor eedstrijden neL andere verenigingen)

AANSPFAKELIJHEID
Artikel 12. De afdeling TENNIS varl de omnisportvereniging S.V.L. is niet
aansprakelijk aar of diefstal vaI) eigendonnen van de leden of hun introducé's.

INTRODITXTIE
Ártiket 13. Het bestuur stelt, rekenlng houdend net de beschikbare
speefgeLegenheid voor de leden, periodiek vast volgens lreIke [aatsÈaven de
ieden ieÍoand nogen introduceren. Het introducerende lrd is veronlwoordelijk
voor de gelnlroduceerde. Het bestuur is gerechtigd een vergoedíng vast te
slellen voor de afgifte van een lntroduktiekaarl.

UJTLEGGEN VAN DE FEGLEMENTEN
nrlikef 14. Het besluur is bevoegd in tÍJijfelgevaUen dit huishoudelijk
.egfeEent uit te leggen en aan te \,'ul1en in gevallen, wêarin het reglenent niet
loorziet. In dai gevê1 zê1 het bêstuur echter dê leden infichtên inzêke de
:Ê-^hên hÁcl i cci noên

:rtlke] 15. Dit huishoudelijk reglement treedt in uerking, zodpo het door de
,edexvergaderins isr goedsekeurd.



1. rre banen zijr geourende de ran te voren bekend g(:r3sL: ferlode .,oor de
Ieden loegankelijk.

2. De sleulel van het buitrenhek hangt in het dêarvoor besleDde kastje bij het
afhangbord. (na opening hek, sfot en sleutel terughangen, dus niet rn he!
hek laten zitten).
Dlegene, die het faatst lieggaÊt, ongeecht het tijdstip val] de dag, sluit
het buiteniek en hangt de sleutel \reg in het kastje.

3. Netten hoeven niet onÈspa ren ce worden. Nooit op hel gespannen nel leunen.
het onlaag rukken of er tegen aan lopen.

4. 0p de banen is tênniskleding voorgêschreven, Het spelen in trainingspakken
is toegestaan.

5, Tijdens het spelên van !,,edstrijden diênt het rond de basn rustig te zijn.
Toeschour'lers -groob en klein- dienen hieroee dên ook rekening te houden.

6. BiJ hel betreden vgJI de baien di.ent er op gelet le worden, de spelers op de
andere benen niet te storen of te hinderen. iten dient neE passeren Ee
eachten tot een gsDe beëindigd is, of tot een nonent van stllstênd in heE
spe1.

7. Het is gêen bezwaar, da.t kinderên Eeegenomen $rorden. Van dê ouders wordt
we1 verwacht, dat zij het nodige toezicht houden en zorgen oat de rust niet
wordt verstoord.

3. Honden dienen kort aan de lijn te uorden gehouden en geen overlast. te
leroorzaken. In de kanLine worden Been honden toegelat-n,

I, Zorg voor het park \,/ord! alle leden aonbevolen. Verzoeke afvaf (papier,
peukjes, lucifers) in de daarvoor besteEde bakken te deponeren en nlet door
de beplanting te lopen. KopJes, gfazen en flessen niet Laten slingêrên op
en rond de b€Jlen, oaar na gebruik Èerlrgbrengen in de kantine,

10. Fietsen en bromfietsen plaatsen in de rekken voor het toegangshek van de
sporEveLden. Auto's alfeen plêatsen op de parkeerplaats voor het
toegangahek.

:1. Inlroductie is alleen toegeslaan, Dits voortijdig overfeg me! één der leden
vaJI het dagelijks bestuur, di.e hiervoor toestenoing dienen Ee geven. In da!
geval krijgt diegene, die introduceert een introductiepas od regleDentalr
te kunnen reserveren. XosLeÀ hlervoor bedragen J 5,-- per pas. Het 1id dat
rntroduceert is aansprakelijk voor dê kosten van de pas. Tijdens
wedstrijden ên toêrnooien is introductie Diet nogelijk.

:2. Ceconstateerde defecten aérn bênen z.s,o. Eelden asn één der bestuursleden.
13. Na Aebruik verLíchting. dient degene die het 1aêtst weggaat. ongeacb! het

tijdstip (uiterlijk iets na 23.00 uur), de verlichting uiL te doeo.



cnêêl ts i i7i r- !q -ir"-ó oêc L óír

banen bêvestigde rese.verÍngsbotd d.r.v. de door he! besLuur versbrekte
hêrc^^nli iLê I ê.1êh^.è

Het reserveringsbord ioont aanvaÍrgs ti j den, die Eet een k!,rartier
verspringen.Mên dient zijn/haar ledenpas op de gewensle aanvangstiJd van
een oilfekeurige baan te h6n8en oD te kuÍmen reserveren. Let wel: dat,
indien een gewensle baÉln bezet i5, de juiste aanvangstiid gekozen vrordt,
t,w. 45 Einuten na de aanvangstijd van de op dat nonent spelende leden, dus
t!Íee vakjes vrijlaten.

2. Heeft oen speeltijd gereserveerd, dan dient nen op het tennispark aanweziS
te bJ.Íiven.

3. Het is niet toêgestaail op een baan te spefen zonder d.D v zijn/haar
fedenpas voor de belreffende basn een speeltijd Sereserveerd te hebben, dus
ook niet eerder bêginnen don de gekozen asnv€ngstiid De wachttiid is zeer
kort, dus Laten I,liJ de díscipline opbrêngen ons strikt aái de regels te
houden. DiL voorkoEt veeL ongenoegen.

4. De banen zijn verdeeld over seniorên (S) en junioren (J), bovendien ziin êr
z.g. !,risselbaien (S en J) aangewêzen, wêarop senioren en iunioren geliike
rechten hebben. onder junioren worden in dit reSlerent alle ieugdleden

5. 0p een S-bean hebbên senloren voorrang; op een J-baên hebben iunioren
voorrang.
Junioren nogen slechts op een S-boan reserveren als deze nog vrij ls,
daarbij rekening houalend Det de Eogelijkheid, dat er vóór de gekozen
a6nvsngstijd senioren atsnog vooraJrg kunnen opeisen af dat senioren reeds
spel€nd op de betreffende basn wensen dóór te reserveren (zie punt 7.). DiL
is ook ongekeerd van toepassing op een J-baan, oaar senioren \rillen
reserveren.

6, Een eenEaal asngevangen speeltijd Eag altijd uilgespeeld worden (ook b.v.
door junioren op een S-baan of oogekeerd). Voorwaarde is hierbij uileraard
dat voor de lopende speellijd regleoentair is gereserveerd.

7. DóórreservereD op dezelfdê baan uraêrop Àen speelt is alechts loegestaan op
het bo[ent, dêt de lopende speeltljd verfopen is, daêrbij dienL punt 5
nadrukkelijk in acht genoDen te eorden.

8. 0n de wachttijden !e beperken is bij drukke opkonst dubbelspel verplicht.
9, Er zaL ten hoogste één baan gereserveerd kunnen vrordên voor fessen.



VOOR DE LEDENPAS

He! pasJe eordl êI1een verstrekl indieD de contributie, of een rêgleBentair
deel daarvêÍr, is voldêán (= ontvangen op de bankrekening van de pennin8-
roeealer) ,

Het Doel voorzlen zÍjn van een iecente pasfoto.

DienÈ tevens voor baanreservering.

Kosten biJ verlLes of andêrzins zoekrsken "f 2,50 per stul< voor een nleurt
pê€je en duurt lininaal 1 week. Dit geldt ook indien de pas door selkê
oorzaak daj) ook onbruikbaêr is gelrorden.

Het eoe! voorzien zijn van het verêtrekte plastic beschernhoesje.
(Dieuwe zijn voor ,f 1,-- !e verkrlJgên bij het sêcretsriaat).

lloadên a6Ír het begin vsn het tennisseizoen verstrekl.

He! oude pasJe is geldlg totdat het pasle voor bet nieuk'e seizoen is
verstrekt (uiterlijk tot 1 Daart).

8. Het pasje is strikt persoonlijk en nag nlet aar a.ndere Iêden en/of
niet-l eden $orden uitgelêend.

9. Veranderingen welke op het pÊsje worden aangebracht haken het pasje
on8ê1di8. Tevens zijn kopiën ongeldig t !

10. Dit a1les (behaLve regel 2.) geldt ook voor een introdukllepas.

DE 10 GOUDEN SPELRECELS
t?t

1.

3.

5.

6.

7.
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