
13-L-ET
ts GrayoahaB€, afdeellng eirltureele Stetlat1ek'0àÈtraa1 Bureau roor do §tatiatiek,

.ELIJtrE
I GEORGAN]s§ERD

OPYOB.DITG ET gPORT
VS§3AÏ{D NAAR DEN fOESTA}TD OP 1 §EPTBIB§R 1946

L I C,ET
ÀTHI,frIIET

I
ïl

ïoor de navolgeade takken van eport wordea p€r 1 §eptenber 1946 Scgovent rrerzaneldr
athletleL, autoaport, ortcket, gol?, handboogrohieten, honkbal, Jagsn, kaatsenr.kano-
sporte: . Lolven, larabnaio, notorlJdersaport, . paardoarport, roeton, saherpcohietea,
vl4egcport, randelsport, rlolronnea, zell- en notofbootsport, srremoB ea redden.

Indiennaast athletiek 664 of meer der andere

)

In te zegdea blJ de LandellJle orsrnl sslle ultierLljlr 1 0otober 19t6.

beocfead.rorden en ïtrre vereeaigiag yoor deze aadore takken vaa
de desbetreffende l.ndelljke orgaaioaties rordea U daarvoor
laE-delljk€ orgaalaatieo toege[sadcn. Oeeohledt dit nlet, daa
blj dere landellJke organlaatlol aan.

vetmsldo takken vaa sport
rport ic aaagerloten blj
vragenlijcten door dece

Yra6o U de vragenlijatea

Ook de rragenli.Jeton voor do eaders van aport gellove B glutg

1 . taan dcr veneeniging (votult) r
Àfkortlng, ludiea gebruikellJkr
Ihtuu van opriohtiagt .ö.r...r.!.
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{antal lïERKENDE Í.§DES deelnenend
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ÀTtrLE"f IEK op 1 Septembe:' 1946't

Waarva,n deelaem,en asn w€dstri jden
tegen andere vereenigingen e.d.

Totaa}

ïjr vereeni-
hoe groot is

jAren.....r.r.
+/y U Jrren ..
t/n lyD Jar€u ..
jaren en ouder

totaal.

b. VoorwelkeAÏI)BFETÀIffENvan oportdan ATHL E T ï EK is
giNg DIRECI OT ]NDIRECT AA}{GESLOTEN BIJ EEN LANDELIJKE ORGANIÍIATIE en
het ÀAtrf.àI BEOEFENAREH van doze takken van sport J 8)

1 ) Do }eden, dÍ.e door biJzondere omrtandlgheden tiJdeliJk uiet ln rtaat ziJn aan dc
oefealagen ear/of redatrijden deel te aenen dlenen alc Forkeado ledsn te worden n*-
geteld. Iadlen de aanÈcl.lcn riet neurkeurlg bokerail aiJn, kaa uot eon veranbrcorde

. rchattiag rorden voleteaa.
2) tn voorkoneade gevallon ook de nlet la den aanhef genoeude tekken ïan Eport -o&

rlrtertportcn- vemól.den, Iet hct raatal booefernron rordt bedoeld de ledcn, ille
alleen lndcrs tatkon van tport beocfensn cn;1J, dle naact a t h leti e k' tevaae-alrderc takkea van rport ln vereenlglugaverbaad bcocfoncn.

R.P.3?.? Model 237 "1

Tak van sport



c. ï[e1ke ANDEFE IAKKEN van sport worden
voor direct of indirect aangesloten
groot is het aantal beoefenaren van

in VEEEEIIIGINGSVERBAI{D beoefend, ZO}IDER hle-
te zijn bij een landelijke organisatie en hoe
deze takken van sport? 1 )

]. foongemeenten der werkende leèa(het totaal van deze vraag moet ovoreenstenmen met het

5, à. 6ijn (raren) in het seizoot 1945f1946 voor IIw voreeniging sportleiders,
oefen:neeeters, jeugdleidsrs, m&ssours €.d,r werkzaarn? (ja of neen) ...r.

b. Zoo Ja, geliove voor i.eder dezor onderstaande gegevens te vemelden

Tak _sport

d. Iïerkelijk totaal
1 §eptenber 19/+6

1 ) Zie noot 1 bladzijde
2) ilieronder éveueens tc

athletie
Eereloden, donateura

Tot.

aantalwerksnde ledEn Londer- dubbeltellingen op
2t .................... !......................

Tot.

1.

vermeldea de leden, dle alleon qoor andere takken van sporu daa

k biJ'IIr vereenlging ziJn aangesloten.

oodr voor zoover geen gportbeoefenarea blijveu buita bosohourinB
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/r. Ead medische sportkeuring plqats nan I e d e n llwer vereeniging in het
kalenderjaar 19t+5?

a. Door een Bureau voor Medischo Sportkeuring? (ja of noen) ..............
b. 0p aadere wijze (vereenigingoarts, huisaris e.d.) (ja of neoa)........o
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6. a, Ead Ur vereeniging öp 1 §eptember '19/tb de bEschikkiug
over terreinen voor de beoefenlag van athletiek?
( ja of neen) ' .. . r i r'? r. 1 t r t . . . . . I t . r t . r r . r . t .. . t i t t I , t t

b, Eoo ja; maakt alleen Iïw vereeaiging hiervan gebruik?
(ja of neen) .. ... r... r .. r '..... a.... t. . . . .. ... t r... o.

o. . ïadien medegebruik pl.aats heeft, is (zijn) de medege-
bruiker(s) àveneens een athletiek of gemengde
vereeni§iàS(en) t (ja of neen, event. een nadere
omschri

a, /qd
i'.:!r é

r^ *-&r,.-

7. Sordt de beoefening van athletlek thans ongunstlg beïn-
vloed door een tekort aan oefengelegenheden? (Ja of neen)

OPffiRXIIGEN (Eieronaer orno toelichtingen bi.j de aatwoorden op de v?agell te geven)

de:r

s*à.r.*p',&'"p*+

Ëandteekoaing

Door de adreszljde van deze vragenlljst op spooía1e wijze over elkaar te vouwen kan deue

Ii'ist ZONDER enveloppe PORïVRIJ verzonden worden
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Aaa ril.a Konintlijko fedlarl.andssha Athletiak Unie

Grqrrln Beatrtrst raa.t, Jg

GOUBA,.

(À-'u.b. niet met zegol§ of strdgkjes papler diohtprakken)


