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Zandas 1.] nr*vernher l9S8 "
Haf, de iredstri jrJn 'rErn het" jaar h,:.*1 mceien w{xrden b}eei<
voor de Ínannen rran hgt, ie eeri gev't*1-ige 5*Lt ned*rtr.ang
te sorden, ï'ct de 16 mcterl.ijrl varírn de Bo;rrns{,ers zr:ker
ni,et- d{} fiinrlen, íïsa:" rJan .
Jamrner o zeker vor:r de ,jongens maar 'rok iul i ie supparrt.*rs
zagen graag uat hetere resultalen"
Flaar v*or beíden seL'l moed houden. fien feit
er wei. in maar h*t k$rnL er nief, uit.

'is het r,it.

2 claarentegen J.everde reer eens een knapp*
pre*i.ailíe. ile klcpt,en Lang*eer 3 op ei6ien home m*L i4-ï.
XiL dn*L het presLi.ge goed en dus &a 7'a doorC,ld<:boorn

Ook íll.r!ehor:r'n 3 p;resLeerde trovenverxaehbing door ï;ttui*
ilicaï.*rr f] vi'in rJe ovsrwinning af Le houden" ÍïeL is altijd
mceili,ik voeiba"i.ien begen de Lechnisch g*eÍ,e vsetball.er:r
saar rlcror incel en docrzellingsvernsgen konden d* mannen
van Kees er t;ocl't nog een puntje aan overhouden 2-2-

Ook Ctdeboorn tl zal Levred*n zÍjn geueest g,eL 2-2 gelijk
spel, i-n eï'! flep;en Jour*: 6Het eaat alJ-enaal- vosr he'r plezier in de sporl en er rian
in een uitrcedstrijd nog een punlje aan aver Le houden i.*
moai neegeno$en.
Zondag 70 novenber.
Oldeboorn 1 en 2 hadden een vrij xeekend naar Oldeboorn 3
moest de reLurn spelen ui| begen ïticator B.
De uiLslag lran deze uedstrijd is nij nlet bekend (sorry 3e)
maar als 1 punNJe is gepakt dan is daL een keurige presta*
t.ie.

ook de reburrr en vel thuis tegen Joure 6.
Daar eer-l keurig gelijk spel maar thuis noesten ze Senoegên
n*lllen $et. een 3*1 nederlaag- Hoe kan dlt nu nannen?
De grr:ctste oorzaak van deze nederlaag zal vel zÍ"jn dai
SOEF, Ík lredoel KEES DE HÀÀS gebtesseerd langs de lijn
stond en zodoende de verassing of f,e nel de snelheid
voorin gemisb nerd.

0ldebcorn 4

traO

Zondag 26 novenber.
is voor de ilannen van het 1e on moedeloos van be rorden,
Deze redstrijd deed ne denken aan die van Stutgard tegen
Cronlngen. De Boarnsters steeds in de aanvaL terwijl de
doe}punten naar de tegenpartij gingen. tíel noet, gezegd
vorden dat de verdediging te veel risico's nàm, natuurtijk
met alle gevolgen vandien- Ook heeft de pechduivel st,eeds
achter de Boarnsters aangezeten. Probeer clie nu eens uit
te bannen en dan komen er zeker rel doelpunten binnen.
He kan en het zit erÍn du* moed houden- Áccepteer deze 4-l
neerlaag nog neeL de gedachte dat de nodige punlen zeker
konen.

Het

0.Ldeboorn

2 hari een bhuÍsnedstrijd om 12 uur tegen

Renado 4

en haaide ook nu weer beide punten binnenZe draalen maar lekker see in deee conpetj.tiePak onk a-s. aondag beide Funten tegen Turkae Spor[
Oldebcorn 3 en 4 zitLen
ninLerstop "
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St.,Jacob
Hamelandie
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St. Ànneparochie

0ldeboonn

4-r

FFS

GÀVC

AVV

3-0
1-4
2-2
6-0
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Programa 4 decenber l9BB.
oldeboorn 1 gaat op bezoek biJ het op de 5e plaats staande
st.Anne en rordb daar ln de gerenheid gestera on reyanche
te nenen op de thuis net 4-Z geleden nederlaag"
Het zit er zeker in en probeer nu echt eens on een beetje
geluk af te drringen en dan noeb het lukken- Zet en op.
Oldeboorn 2 onlvangt Turkse Sport H1 en 1 I uur en dlt
kan uildraaien op een spannend partijtje voetbal waarbij
r*e Lenninste rekenen op ï puntje voor de goarnsters.
Maar de bal kan raar rollen'daarnee ik niet nit zeggen
dab hij eteeds de verkeerde kant op gaaL, integendeel
hij kan ook rlchtine 2 punt,en gaan"

0ldeboorn 3 en 4 ziJn beide vrij en aangezi-en ze ook
11 dec. vrij zijn vraag ik ne af, zÍ.t.ten ze al in de

rinbersop
Zondag

tl

?

december 1988.

Oldeboorn 1 ontvangt lÍy Aengrirden. Dit nag voor de
thuisclub geen problenen opleveren. Uit gexorrr.en met 3_O
en de puntjes blijven zeker in Oldeboorn.
Oldeboorn 2 noet in lÍol-vega proberen on op de goede reg
te gaan. Een geliJkspet zou al een knappe prestatie
zijn naar ik vernoed dat de fornatie Ííander neer yil.

door

Programma Zondag 4 dec

te kl.

A

ÀYï

-FFS

- vríj
Buifenpost- Bakhuizen
W.Aengp. * SY Thor
ST.Anne * Oldeoorn
CAYC - Sï.Jacob
Ol"deboorn 2 - Turkse Sport H
Ànelandia

1

11 uur

Zondag 11 decenber

le ki"fr

St-Jaeob - St"Annaparochi.e

Th+r Bakhuizen *
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0ldeboorn
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Zondag n*esten

rij

aantreden tegen

nedstrijd voor de winí*ratoP"

t{icator, de laatsle

lle noesten al vroeg HeS, on I uur on 9 uur te spel-em
Leeunarden.

i-n

Voor de neesten e€rr Sroot probleem naar het kon nij
nie-r" hinderen.
Klaas Pcstma uitl de weg xel dus die voorop, onderweg
bij Groux hebben ue Pieíer de l'leer opgepikf , die nog
ne (op tijd?) kram aanfietsen- De reie voortgezët, waar
we boen nog allenaal zijn geweest ik geloof bij atle
clutrs van Leeunarden- l'laar we zijn er gekomen. (Klaas
nog bedankt voor de toeristische route) en Kees Jelema
dat je zoveel geduld kon opbrengen.
0e sedstrijd: re hadden de neek daarvoor tegen Nicator
bhuis gelijk gespeetd dus er zaí Yeer een punfje inlJe risLen de taetlek van de nannen, dus het liep als een
brein, de eerste goal uerd genaakt door Kees K. ' die
later uitviel door een. trap tegen zijn enkel.
De Sweede goal werd genaakt door Hans P.
l{a de rust ging het net zo reer als thuís, gelijk 1 goal
tegen, naar door onze goede inzet rerd al gauu neer
gescoord door een frommel goal van Ktraas P.
En later nog een goal door Pieier de líeer, hebben we de
redstrijd beËi.nOigd seb 1-4.
l{a de terug reis hebben He nog even gezelllg nagepraat bij
ll.Brandsna, onder heb genoL van een kop koffir net een
halve koek en een paar glazen hier.

Nog even een krein nopje: er rÍepen tsee man op de zeetlíjk
de ene drukt,e de andere van de dijk af en ns]Ide naar
beneden, hij klaunterde reer onnhoog; en vroeg rrnas dlt een
grapje of nas het, ernstn, waarop hij antroordde rhet Has
ernslrr. Toen zei de andere dat is naar goed ook, uant ik
hou helenaal niet van grapjesJongens tot na de rÍnterslop en goed blijven trainen.
A. Bergsma

P,$"

Uií
He

wa"b hebben we

de oude

"

toch een lnonster leider!

doos

schrljven naandac

.van
(!

KOOS.

)- 14 november en hebben ner

tijd on een bijdrage voor heL clubbtad in elkaar te even
brouren. Hanneer het door de redaktle wordt geplaatst
zullen ue maar rustig afrachten. Ml'schlen komen deze
regels'$el in de Hid-Frieslander Èe staan, aangezi_en het,
s'ngekeerd ook *el gebeurt (uiLstag kJ.averjassen Hoeke

de Bruin).
Overigens vandaag nog steeds onder de indruk van de
prestaLie van het Groursber GÁ'ltC, dab kans zag ons eerete
elftal net 0-5 t,e verpletteren. Álleen ll-van Kalsbeek
enlg finaneieele baat bij deze uitslag, nra37 dií voor had
ingewijden.
Thans rtàar !íeer een greep uif de oude doos.
Van het seÍzoen lg?O-lg?t hebt U o.a. de resuttaten van
de C-jun. nog te goedDEze tmennekesil raren ingedeeld bij t{arga, Leeunarder
Zualuyeir 2C, GAVC 3C, GAÍC ZC, Ákkrun, Leeurarden lC en
Frisia 3C. De eerete vedstrijd een glorieuse 5_O over_
rinning op GAVC 2C. Verslaggever was Bart van Heel en
verder de nemen van H.VeJ.tnan, J.Snedlnga,
F.Bies en R,llalk. Daarna noesten LeeuwarderR.Veldst,ra,
Zyalusen

5

{ 1-A} en Ëeeuïarden {2*0} eraan geloven
Venslaggevers resF. Ë.Ot,t,er {die nog steeds nswalieuxen
schreef) en H.Bruinsma. $iet vermoedelijk pas later ingedeeld Heerenveense Boys moest aok de krachb van Oldeboorn
ondervlnden en verloor rnet 2*1. Jan Mijnheer leverde de
bijdrage voor het krantje. Vsor de wedstrijd tegen Akkrun
sbsnd een opstelling vermel-d en hierin, behalve de cender
genoemde spelers, de namen K.Àkkerman, R"v.d"KloeL en
T"Rodenburg. In een tunsenstancl stond Clldeboorn np t4
punten uit 3 Hedstrijden, dus inmiddels rel een keer verJ oren.

ïnmiddels irordt er tegenover nni"j hard gewerkt on de
Fan. de .Iong ngesetteldil te krijgen. Yolgens geruchten
noest Ínspecbeur F.Kleeilsbra zijn onderzoek neL een vrije

val

bekopen. l.Íaar dit terzÍjde.
De Crs versl-oegen aartsnivaal Àkkrun even net 5-1 en
R.Valk eeoorde lief,st vler maal. Hier diende zlch een
labere eerste-elftal"speler aan, maar inrniddels helaas

naar Bolsrard verkast. Frisia bleek in eigen huis te
sLerk . FIeL rrerd 2-ï votrr de nstadjesr. Inníddels verscheen
ook J?Ií,van lleel in beel,d- Bii OtíT (eveneens pae later
i-ngedeeld) fungeerde vcïgens Riekele Yeldstra een scheidsrechter die saar 6 x flost en bovendien op klompen liepHet resul-taat xas een 3-0 nederlaag. Ha B xedstrijden
had men t1 punten vergaardo hetgeen een verdiensLekijke
derde ptraats op de ranglijst betekendeDe spelersgroep ras intussen uitgebreid net D"l{uman.
Thuis begen Frisia deed R-Valk r*eer eens van zich spreken
en zorgde via een gave hattrick voor een 3-2 ovenrinning.
Uil tegen iíarga gaf hi.j voï"gens B.v.d.Kloet de voorkeur
aan het korfbal en er werd dan ook met 2-0 verloren.
Verder geen gegevsns $erug t"e vinden van het C-fnont.
Oktober 19?t k$anen twee welpenteans in aktíe iegen
GorredÍjk en Honnen beide (resp. 8-0 en 1-0)
i
Uiï een verslag van .Je huÍ'Jlge laaLste nan van Oldeboorn
tll-0*sterï:aan dus) citeren tÍe G.a.; nkonden in de eersLe
helft niet een goal zeten, in de Luede helft schoorden
Fsi<e van ïleel en haden vi j gevonení. Hi-et kraad wsrden
Harm! " Overigens Ha,s Ooeterbaan in de return danig op
schob en Lekende voor e à 3 doelpunben (eindsLand 0-4)-

dÍt keer neb 0-5 en in deze redstrijd sehoot lí.Visser drie keer raak- Ïn diË elftal

De À-lÍelpen zegevierde

verder de namen Íí.Lok, B.Veïdstra, A-l'tulder, H.v.d.Krieke
(H.J. of H-tí.?), ií.van Kalsbeek, P-Àltena, A.Oosterhof
J.huisnnan, B.Haspels, P-de lleer, H-Rinsna en Jurjen
n

Di.

jkstra.

Ycor de Friesland-cup werden de boys ín de eerste ronde
uitgeschakeld, door in totaal nel 2-3 van I{-T-O-C. te
verliezen . líervolgens ríeer eens een redsLrijd Zrari tegen
ïd,it" BiJ de À-*elpen moet ook nog de naam van miJn toennoalig buurjongetie L.Diikstra worden verneld- Een opstelling van de B-xelpen vermeldde als spelers Joh. van
Kalsbeek (een keeperstalent, dat thane ook nlet neer
komt), Oe reeas genoemde H-Ooster'voor de V.V- in
"ilfiu
baan, Jetze OijksLra, J.Otter, T.Keuning, E-Folkertsna,
H-de Yríee, F"Dijkstra, F.van Heel, G.lluisman, G.Visser,
J.de Vries, R.ilijnheer en E"Reiisna. Egbert tras vroeger
een trour supportertje van het eerste en dal kosÈte ons
als spelers bij het "aarïslekenn vaak heel vat geld aan
Cola. Begin april speelden beide welpenteans hun eerste
kompetitier*edstrijd en zorel G.À.V.C' als Blue Boys
werden meL ?-O afgeslacht. Even later ook de nalmen
T-v.d-Kooi, die volgens zijn verslagen rechtstrbekn stond,
J.Heester (de huidige tok-tok) en R"Heida.
Ook de volgende nedslrijden uitslekende resultaten, naar
op een ge{íe'ren monent boch een monsternederlaag voor de
B-relpen - l{olvega Íon eventjes net t1-0.
Joh.van Kalsbeek (verslag,gever) moest vijf keer vissen
en vervolgens Ë-Reitsua zes maal" HEt laatsle terug te
vinden verslag over di"b seizoen werd door onze tBotrl"ieE
alias l{.van Kalsbeek" geschreven en hij noest uelden
dat rÍíerega" (overigens nooit eerder nan deze club gehocrd,
,3"H") met ï-3 de sterkste was
n

1í. de Y*ies schreef nog
wedstrijd on de lienk de
het allenaal Heer reuze
Oe tiitten versloegen de

een verslag over de ïraditionele
Jong-beker en hieruil blijkt dat
gezetr-lig rra*.

Svarten net 8-1. Opstelling HÍt:

7

J.Posi: -..

idoel), P.de Leeuu, B.Sbrenter, Jac.llagenaar
(achtr r, R-IluÍte, Br.Plersna ofbexel $"Piersna (nidden)
en K.h '1r'lL (zal À1bert rrel zijn gereest), P.Goemes
(Ptet .g Faui?), ll.Piersca, E.Bosna, H.Berkenbosch vormden
de voe:"i:oede" De Zwarten spe*lden noet de huldige crininalite-isb.estrijde Jan de Vries i"n hel doel en verder
kraner sir*nd,Jan, Oene (drei Heidats, die het echter
achter r:iet potdicht, konden houden), P.de Yries, H.Meester,
F.Eyzi*ga, -J.Adause, D.Visser, R.Castelein en K-Veensbra
in aki.ee " K-tliersrna en K.I{esterhof speelden ook nog een

helft';*e.

keer nog nat algeuene feiten
1970-,'!?1 en een begin net 1971-19?2Hopel'.-ik duurt dat seizoen iets korter.

Een vi :.gende

uit

heb seizoen

uordt vervolgd-

#p vriidas ffi&

de#

houden wij weer

s€ffinffK

Ifr$$ffiffi
van V.V.Oldebry*rrr

te Hotel Goerre$

t\
,t
Aanvang 20.00 uur

Terhorne - Oldeboorn-

i{ij hartden de aftrap.
fn de eerste helft gingen rlj in de aanval.
fk speelde de bal naan At,e, ALe weer naar mij.
Ik waagcle een schot op de goal maan de bat ging naast.
Terhorne ging in de aanval en ze maakten een goal, dat
pikten wij niet, clus ïaren wi;i boos.
t{ij hadden de aftrap, Broer speelde op rnij en ik
maakte een goal l*1.
ïerhorne had de aftrap, $tevan pakle de bal en speelde
op Àte en Àte speelde-weer terug op nij en ik naakLe
een goa1, de etand san l-l
Tneede helft.
Terhorne had de aftrap , ze gingen in de aanval, één
vaagd een schot naar die ging naast.
gerard schoot heel ver uib , ik kreeg de bal" en speelde
naar ALe en Ate raagde een schot maar dÍe ging op de
paal, dat was heel jammer"
Terhorne ging in de aanval, één deed een schot en die
eatn de stand 2-2líe gingen in de aanvar- ,Terhorrre pakte de bal
toen
pakten i*ij de tral weer-, ${art,i.n schoot naar <lieen
was naasl
jtmmer

-

Ílet ras een corner ik nary de corner , het rras een hele
moo1e naar llbs r,rer"d in de rug gedrukt anders had
gezeten, maar lferFrcrne pakte de bal en ging in dedie
aanval
en ?e maakten een gaal, de stand rtas J-2 voor TerhorneDouse Hein Àkkernan-

o

Hielpen 1A - Oldeboorn

14.

Ik begin voor de verantlering even nÍel met zalerdag naar
op vrijdagavond' t{ant vríjdagavond hadden r*e een leuk
feestje, Haar overvlsedig net' ranja r*erd rondgedeeld'
Dit werd voor de aëesLen dan ook zat-erdag srnorgens
vroeg naar bed en otu 9-45 aeer in het" dorp on ïeer eens
een heerlijk uurlje in de auto dcor te brenSSen otn ríeer
eens naar Hielpen: nde koploper vart dit momentm af te
reizen, Ííe tradden er dan oqrk ontzeLlend zin in nanï:
twee ueken gel.eden (geen verslag \raÍï vsrsc!:enen) kt"egert
we daar met" 5-'! aan de broek- Dus ue rÍaren dan ook in
een ui.terst seri.euse stemmi"ng om hier een punl' I'lat
staan Lwee punten vandaan ce halen - l'laar dit zou sne-L
yerarrderen. Cu elf uur precÍes begonnen ïe met de ïÍed$[riid
tot onze verbaaing ging het nmer dan een halí uur goed,
dit gaf ons hoop. Tot Hielpen de seore trpen brak en ons
tegen een 1-0 achterstand aan liet kijken- Hier zouden
ze niet trang vreuSSde aan beleven want hei: Has S"AkkePnan
die voor de gelÍjlanaker zorgde op aangeven van J"
YoolsLra. Haar dle 1-1 sÈand zou ock niet lang duren
nanL het yas iemand in_de achterhoede di-e even niei goed
oplette ên zo scoorde Hielpen heel knullÍ9, híerdcor
konden ïe onze veldtoeht (500 rn) naar de trappen en dus
naar de burcht (box ) beginnen meL een 2-1 aehLensband'
l.laar in de rusL een paar benoedigende noorden cnder de
riem kregen gestoken van de coach T-.Jelsna konden He
opnieun beginnen aan de veldtocht', trapje op Lrapie af
en Heer 500 n. lopen ioen ne na 5 rin' aankretÍen op heÈ
veld seL de tong op de schoenen' konden we beginnen
aan de tueede helftHielpen r.as nu veel beLer naar Ye wisten na een kwartier toch op geliike hoogte Le komen door een paas uÍ't
een vrije trap van J.Theunissen op J-Voolstra
die Ínschoob 2-2. Verdêr viel er niet veel aeer te
nelden over de redstrijd.
Daarom gooi Ík nu de pen maar neer en tot de volgende
neek op het voetbalveld van YY Oldeboorn , dan moeten
re thuis tegen Lop r6J komt allenDe aanvangsL tij vind U
zaLerdag 19 novenber.

ín het clubkrantje' tot

De Reporter.
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DE BLËSSE.

9.45 {rur moest,en $íj op !{eg nái{r" ne Êlesse"
EersL sachien tot Íerlereen er Has en Laer konden we ï{eéï,
Orn ongeveer 10.45 uur Haren v,e daar, eerst rle hnx r*peneken*
CIm

het veld.
$c eersf"e belft. ging u*I goed, lr{? ï{;r!'en ongeve€r *ven E1oed,
íïen schot naatr vor€n *n Ccr of .qi.et,$sl kni jgt, de ba j.,
maakL even eí:n solo en de keeper wan d* ï]iesse koml uil.
Sietse of Ccr nnaak'L een l*pje en *oooe rïrisíii:r **:rsle he"l.fi git*t r"usstig d**,r,
Op

paclu e

Tiseerie nelFt,

-

Sr xi.jn , ao lijkt h*í xel " f,sc uanb ze blijven en
i{{}*iÊr; sLe{eds sp oRze hei.ffi, [n nn de eersle goal zit.
ï{aar j;:, i-k m;*g hein *:r He*r uiLvissen, 'l-{J voor de Rlesse.
iiè gïann Êr" w*ep harc! La:geïl áíin , maar nee hoor re krijgen
krÈfi{" een 6r:a}, begen" L}e rest van de trseede helft gaab
:'usLig daor en zo is de eindetand 3*'0 voor de Bl-esse.
Spel.ers Haren;
l{onal.d ïarmerdan

Sieste de Jong
Hietse lluÍslruaÊ{
ïIeltje v"v.l{$ude
cor Brandinga
*!an v"v.vlugt
Hans Y'r!"KrÍeke
PieN Y.d. Vlugt
J0h.PoeoJes
Luthe l{aeksbra
Jan v.d.líal.
Dirk Jan Tamrainga
Pce, p*e nal een spelers vandaag, wel_ .tZ sLuks.
Jan v. d " l{al

*

t<oopf bi i
ffirïks

cdverteenders
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0l.deboorn

,

novem.her 1'i.ll8"

Aan a1le lecien, dorrateurs en anrjeren
dte Ce v"v. Oltleiraorn een warn h;:.rt
Nr:eiragen

Vo+tli;rivrj.enCeri en vriendinnen,

iiel ir+r*Ë dan e:'r,Cei ijk toch zo;r1s ru.* a.l- vree sderr,
iie ijëilÊrjntfl Boai'nsierhiin Ís in ecir duscl;rnÍge Íirian,;iëïe
p';*il i e geraakt dirt. uak de sp$rÈ nieË cncer cle b*ziiÍrrigingr::,
u itki,'n:t ,
i-rs e€1-sf liurfielnde cr-íe *iaren noecen wij si;:apsgewi-'i rr
uir-ger.rerci iïx r,rv*el. huul rbetalen vaor het gebruil< de vc*i
ba 1i,r,, j riei"i.. Gez i*ri rie hoogta ïarr he [ ï:erirag ii,n vei"gei-ij k:lir;
nei: irncl*rsspl]:ri'eicien iit d* rest ían r\ecerlanC Íftc,gen r'"i:
ei;hter ïroÉ; ïeCÊi ijk tevreden ;ijn. Wij l:eiill-en ncg niet hÊr:
neesl*

!

kout er echter nog meeï óp ons af n"l_. de overrjrachi vái,
k,l eedakkanodaties. Er is
aj_ voldoende clvÊr gezegd er
gediscussieercl de laatsce tijcl . De Sportstir:hting 0l-cieboor:r
$laat. moinenteel_ vcor de vcl.gende keuze: Overname van d.e
kleedairkcimodatie + een gemeenreiijke bij<irage van f 64.1i00,*
of de gemeente gast huirr in rekening brengen met ingang van
l janrlari 1989.
Nu

de

Llit een gemeente-i.tjk rapport van l7 februari t9S8 kcint o.a.
liet volÊende n;rar vt:ren:
{.tl ciebparn; Rencvat ie rran het beslaande "Í/as* en kleedgebour+
en uilbreidirrg met 2},:ieedkarners met ruinte uief douches eil
loiletten,
een scheicisfrechtersrriimte met cloucïre en Ëor-l_el
en een rnater{aalbergtng, ie kosten hiervan wr:rden gereamd op
t i90.00C,- inc1.20i BTïi.
Ile Spcrtstichting noet voor i j+nuari i9S9 beslÍssen Lrelke
keuze gernaakt wordt. Overriemen + / 6/+.0C0,- cf de gemeente
gaat htrur tn rekening brengen " ï^laarlijk geen cenvcudig*
zaak. i"Ícicht de Sportstíchring besl.uite;i tot overname dan eal
ock zij de v.v. Oldeboorn huur in rekening gafl.n brengen.

1?

Zover is het ecirter nag niet" De bestuursLeden van de Sporc*
seichting zljn het e:: in rneerderheitl over eens dat o\,'eïdrecht náár de SportsItctrli.ng fei teJ.ljk ae beste *p1-ossing
l_s

^

ïj{nnen de SporÈsticbËing wortien plannen ontwikkeitj iot cle
bouw van een gezemenlijke kleeriakkomodatie rnet kanEins voor
aiie gebrrrtkers van hec spcrtcc'nplex. E.e"a. eai dan gerea*
liseerci mceten wsrden door de gebrui.kers, Ee brecen T.C,0.,
t"t.v" Trêwes Ên v,\r. Oldehcorn. Et za]- rla:-i ,le asdíge ;irbeid
noelen r+orden verrtchC.

Inclien het zc zai uiËvaller: ciat de Sportstj.chting basiuic orn
de kleedakkc'urodatie niet over Ee neniên, dan ea1 de ncgelijkheid kunnen ontstaan dar de v,v. Oldeboarn 'Joor de keuze
komt te staánI evenËuee1 samen riet T.C.O. en t"t.v.
Trêr.res.
Ctverieg zal dan rroodzakelijk zijn en ook dan zullen de armen

uit

cie aouweï! moeten.

Het bestuur vtndt deze zaak dusdanig belangri.jk voor onze
veren{ging dat er ts besloten Èot het uitschrijven van een
buitengewone algemene ledenvergadering.
Opro-ep aan

aller steTgqlechjigde jeden

lot het bijwonen van een buiter:gewone algenene ledenvergacler{ng . vail de v.v. Oldeboorn op dondertlag I deceurber 1988 om
2C,C0 uur (precies) in Hotel Coerres.
AGNNi]A

I. 0pentng
2. ïoelichting bestuur n.b.t. orrerdracht kleedakkoinadat
3. DÍscussie en meningvora'ring m.b. r. tot punt I
4. Pauze
5. t"íachtigi.ng bestuur conf r:rrn arti.kei 1,4 iid4sublen2
van de sCiltutên

6. Rondvraag
7. Sluiting
HeÈ besÈuur-
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