Leden van LBC,
Op dinsdag 21 mei a.s. organiseert de Activiteiten
Commissie in het kader van het ACHTSTE LUSTRUM
van onze vereniging een groots

Reünie-toernooi
Het toernooi zal worden gespeeld in Sportzaal De Korf en om 19.30 uur aanvangen. De
prijsuitreiking staat gepland om 22.30 uur. Je kunt dus een hele avond sportief bezig zijn. Maar
tussen de wedstrijden door is er natuurlijk gelegenheid om met deelnemende oud-leden van de
vereniging herinneringen op te halen aan lang verleden tijden. Want wat is precies de bedoeling
van de Activiteiten Commissie:
Wij willen een toernooi organiseren voor leden van de vereniging, maar ook voor oud-leden. Het
is de bedoeling om deze avond zo veel mogelijk oud-leden van onze vereniging bij elkaar te
brengen om elkaar weer eens opnieuw te ontmoeten en te begroeten. Om samen herinneringen
op te halen aan 40 jaar badminton in Leusden. Je begrijpt dat oud-leden van LBC worden
uitgenodigd, maar ook oud-leden van de twee verenigingen die in LBC zijn samengegaan,
B.C. Leusden en B.V.O.’79.
Wij roepen daarom alle huidige leden van LBC op om in hun familie-, vrienden- of
kennissenkring oud-leden van onze vereniging attent te maken op deze avond en hen uit te
nodigen om weer eens een avondje ouderwets te komen badmintonnen en bij te praten met
andere leden en oud-leden. Dat moet wel een heel bijzondere avond gaan worden. Maar ook
oud-leden die niet meer kunnen of willen badmintonnen zijn deze avond natuurlijk van harte
welkom. 21 Mei moet een feest der herkenning voor alle leden en oud-leden worden!
Wij hopen natuurlijk dat veel huidige leden zich aanmelden maar ook veel oud-leden. En dat
zijn er zeker heel veel geweest. Zelf denken wij dat er gedurende deze 40 jaar misschien wel
2000 mensen lid zijn geweest van onze verenigingen. Als ze allemaal komen wordt het
natuurlijk wel heel erg druk maar we hopen toch op een zo groot mogelijke respons.
Mocht je nou helemaal geen oud-leden van onze vereniging kennen, dan is er natuurlijk niets
aan de hand. Ook dan kun je inschrijven voor dit geweldige festijn wat wij hopen dat het gaat
worden. Inschrijven kan middels onderstaand inschrijfformulier of via r.j.a.m.maas@xmsnet.nl.
Dus LBC-ers, graaf eens diep in je geheugen en probeer je zoveel mogelijk oud-leden voor de
geest te halen en wanneer je ze nog wel eens ziet of spreekt, maak ze dan attent op dit
toernooi. Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal mee doen en mee denken. Dan kan het
toernooi niet anders dan een succes worden.
De Activiteiten Commissie,
Leni Oey, Carin Brundel en Rob Maas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natuurlijk doe ik mee met het Reünie-toernooi op dinsdag 21 mei 2013. Ik zorg dat ik uiterlijk
om 19:15 uur aanwezig ben zodat het toernooi op tijd kan beginnen.
Naam: …………………………
Tel.nr.: …………………………

Handtekening …………………………………

