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Van het bestuur

0p de bes-buursvergad.ering gehouden l3-2-I979, is besloten .

bj-jgaande ontwerp-statuten voor te leggen aan d.e bulten-
gewone algemene vergadering, blnnenlcort te houd.en.
De oude koninklijk goedgekeurde statuten ziln reeds in het
verenigingenregister van de Kamer van Koophand.el en Fabriefen
Íngeschrevenr €ï zijn evenr^re]. prrnten die niet aan de wet
vo]-cloen.
Daarom zal lnet bes.tuur de buitengewone algemene vergad'ering

, verzoeken d.e nieuwe statuten aan te nemen en tot'goedkeuring
in deze te besluiten.
Het bestuirr verzoe.l.t u bijgaande statuten goed d"oor te
nemen. .

Verder hoopt het bestuur op een grote. opkomst het is in het
belang van ons al.J-er v.v.O1d.eboorn.

Namens het bestuur
s ecr.viv.Ol-d.eboorn

BU I TEN GEi I0 lIJi .i\T, GEl.mNE LE Dli'l Itr\IAR GADER I1''l G

woensd.ag 14. maart LgTg in fotel- Goerres 2O.OO uur precÍes.

AGENDA

1. Opening

2. Behandeling statuten.

3. Rondv-raag

4. S1uíting

se er .v.v.Old.eboorn
J.Snoelstra.
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STAïUÏ.UN
--------

Naam en zetel
4rrt.1
1. De vereniging is genaamcJ. voetbalvereniging "0L,DEBOORNt! en

werd opgeiicirt oP 15 apri] -I?23.i,íl ireèii- ylaar zàtuL tê oraenoorn-'. g-emeentg.Ulltseradeel.
2. De vereniging bezit volled"ige rechtsbevoegd.hgid'
3. De vere"iËítt[ i" ingeschrevén ln het verenigi-ngenregister,

áat gehoi1d"n worclt bij C,e Kamer van Koophand.el en Fabrieken
te I,eeuwarcl.en.

lorgr
Art.2
1.
2.

De vereniging j-s aangegaan voor onbepaald"e tijql-'.
llót ver"nígiËesiaar (fó"kjaar) toopt-van I juli tot en met

30 juni.

Doel
A.vt.3
l. De vereniging heeft ten cloel het d-oen beoefenen en het

bevorderuí ván Ce voetbalsport in al zi-in verschijnings-
vormen, **t oitzoncTering vàn_ d.e beroepsvoetbalspglt.

2. De veri:niging lracht did doel ond'er oeêÏ ite bereiken
cloor cl,mlï. Ëet Liclmaatschap van de Koninklijke Ï{ederlandsche
Voetbalbond (mlivn ) .

a. deel te nemen aan de cloor c'.e I$'iV'3 georganiseerd"e of
goed.gekeurcle competities en serieweclstrijiLen;

b. weitsdrijclen te doen houden;
c r evenementen op het gebiecl ían cie voetbalsport te

organisererr; . r-
d. cle"noiligé-áó"o*oCatie aan te brengen en in stand' te

houd-en.

lecLen

Art.4.
í: - 

I.,eden zj.1n natuurli jlce personen, clie als zodanig d'oor het
bestuur z:-in toegelaten.

Z. ináevaf vàá nietltoelatin€ doo{ het bestuur }can op verzoek
vaí de betrokkene alsnog C-oor d.e eerstvolgend'e algemene
vergaderi-ng tot toelating -'i'vorC-en 

besloten'
j. LifË*n CiáEenen iLi e voor de cluur van hun lic.maatschap ook

1icl van eó"rC'rrB ztin, lcunnen liC z:-in van de ygreniging.
Het licinaatschap ván'c1e ISIVB is eveneens verplicht voor
cliegenen- d,i; biànen cle vereniging een al of niet betaalcLe
funlctie beklecr.err.

1,, Op voorsiàf-van fret bestuur kan cr:e algemene vergadering
een licl ràË"tró- ^ii" bi jzondere verd-ieÀsten voor ile vereniging
tot ere-li-ci benoemen.

I""Blig!!rgege
Art.5
1, De 1.eclen zt in verPlicht;-;, c1e statuten- en reglementen van c'e vereniginSZ alsmecle Ce

i besluiten van het-bestuur, c1e algemene vergac'l.ering of een
anc1er orgaan van c]-c vereniging na te -leven; -

b. c1e statuÏen en reglementen van cle It;iVB, c1e besluiten van
éen van haar orgaáen, alsmecle e.;e van toepassing z1-jnf,e
spelregels na te levenl

C. clà belángen van de verêniglng, de Sir/B en \ra.n c'-e voetbal-
sport in het a.lgemi'en nj-et te schatlen;

cl. dê overige verpÍichtingen, welke cLe vereniging of cLe KIVB
voortvtoeien, t" aanvaarJen en na te komen'

Z. BehàIve ile tí d-eze statuten vermelcle verplichti-ngen_kunnen
d-oor cle vereniging sl.echts verptichtingen aan cle lec'len
worclen opgelegá ná voorafgaancle toestemmlng van Ce algemene
vergaclering c r

J
t
It
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Straffen
Art,6
1.a fn het algemeen zal strafbaar zajn zoclanlg hand.elen. of natatenc'Lat in stri jd is _met cle statut6nl regtem"itÀ--""7;ï. ;;"I;iï""van organen van cle vereniging, of waarc'loor de belangen o"tt O*_ vererriging, worilen geschaacl.

b. Tevens zati ,1r^fbaár_ zijn zoclanig hancle].en of nalaten dat instrijcl- is-n9-t de spelrelels, arsileae met ae-statutenl ráirË*ent.r,en/of besLuiten vaà orgánen van c'le TowB of waarcloor ére uóÍángenvan cle Io''-*vB of van c1e ioetbatspori i"'rrui-"ï!Ë*u"tr worclengeschaacl.
2. Ilet bestuur is bevoegcl og, ingeval- van overtreclingen als bec'Loerd"in het' eerste 1id, de vorgencló straffen op-té-reg!e;;a. berisping.

b, schorsing;
c. royement,

3. Een schorsing kan ten hoogste voor c-Le c1uur van 1 jaar woriLenopgelegfi. se.lurencle neriode ilat ué" iià--àË"àiro"st is, lmnnende aan het lic1maatschap _verbonc-Len rechtu;-;;;áen ontá"sdl---4. Royement kan a1le"n vroiclen uiíg";prolcen wanneer een l-ic-1 inernstige mate in strijc'l net cle-státuten, 
""gràáuttiË"-""2Jïbesluiten van orgenen van cre vereniging ha.nc].elt, of--clà--'--verenigilg.!p 

=onreclelijke wijze Uenáct,eólt r.1-an wel na som_matie nalatig bt-ijft ?ijr' coàtrj-butie t; v;i;ioen, naclat hetbestuur lgt royement heórt besloten, worclt Ëi betrokken lidten spoecligste cloor midclel van een aangetetáná schr:_;v;; 17a"het besluit *ul opgave van c'le recLen(en)-in--ÈËài-s g"ót.i,t. '

De betrokkene is Èóvoegit binnen een mae.ncL na ó"Trr"fiá;i-A;cleze kennisgevi-ng in beroep !e gaal bij de atgemene vergad.ering.Gedurende .cle beroepstermijn eà_rranáende rrét rcroËp is het ii_o 
-

geschorst. lïet besruÍt van cLe aÍgenenu ,""gááàring totroyement za1 moeten ïrorJren genomón met ten"minÁt""triáá/auraovan het aantal uitgebrachte-stennen.

991:EiÊÈclel
Art.7

De geldmiclcleren van cle vereniging bestaan uit:a. contributi-e van c-le lecl-en"b. ontvangsten uit irectstri jé'ien;
cr and-ere inkomsten.

9el!=!s!rg
.fr.rt.B
1' De leclcn.z:-jn jaartijks gehouclen tot het betalen van" eencontributie r Cíe clooi c'!.e-algem"ne v*"gacLering=.r*r, ti jc'l tottij-.] zal worclen vastgestelcr_. Zi| kunnón c.r_aar{oe :_n tátegó_rieën inrorc-Len Íngedeelc'I., c-lie een verschiïLencle bÍjiirág"-'-beta]-en.
2. 3re-leclen zijn vrijgestelcl van het betalen van coïttributie.3. I''Ianneer het ridmaaisgh.p i-nde loop van het verenigings jaareindigt' blijft nictteiain de contributie.ríoo:r hct geiiclb'jaar verschulc-Ligd..
Kostenvergoed ingen-----------___Art.9

Het bestuur is bevoegd. om aan d.e leden die in wed.strlJd.enuitkomen of aan traiàingen aeeinenen d.e ,rooaá"telijke ge_maakte kosten van veï*'oer en verb]1ír i" và"áoËa"", zulks: volgens jaarrijks d.oor d.e IoïvB 
"àJt te sterlón normen envoorwaarden.



ss!3P
Art.]-0
J.. Het lidmaatschap eincligt:

&. door de^doocl van het licl;
b. door opuegging door het lidr
e. door opzegging namens de vereniging;

, d. cloor ïo;rs6sn1, a]-s becloeld in art.6 lid 4,
Opzegging namens d.e vereniging geschiedt d"oor het bestuur.
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehoudeir aan de in-deze statuten vermelcle
vereisten voor het liclmaatschap te vold.oen, of wanneer hij
zryn verpllchtingen jegens ,19 yg{_"rigÍng niet nakomt of
wanneer van de vereniging recleli-jkerrriijs niet gevergd kan
word-en het licLmaatschap te laten voortd.uren.
Opzeggi-ng van het liclmaatschap door het J-id of door de
vereniging kan slechts geschleclen tegen het eind.e van het
verenigings jaar en met inachtneming va"n een opzeggings-
termi-jn van vier weken. Echter kan het liclnaatschap
onmj-dcleJ.ijk worclen beêindigd indien van Cle vereniging of
van, het lid redelijkerwijs nj-et gevergcl kan worden het
l1cïmaatschap te laten voortcluren.
Een lid. kan bi-nnen een maand , naclat hem een besJ-uit,
'rrraarbij de verpliehtingen van cle leclen z:-jn verzwaarcl,
is bekend gewqgclen of is medegedeeld., iloor opzegging van
zi-1n lidnaatschap de t.oepasselijkheid van het besluit ten
zijne opzichte uitsluiten.
Een opzegging in strijd met het bepaalc).e .an Lld 5 c-Loet
het lid-maatschap eÍnd.i-gen op het .r-roegst toegelaten tÍjd-
stip, volgende op c1e datum vraartegen was opgezegcl.
Ingeval een lici cloor de ICiVR is geroyeercl, is het bestuur,
yra het onherrgepeli jk worclen van clit royement, verplicht
het liclnaatschap van het betreffencle lici met onmicld-ettíjke
ingang op te zeggeYL.

!g*lg!1serg
Art.11

De vereniging kent na"ast leiLen ook begunstigers.
Begunstigers zijn d.Le natuurlijke of rechtspersonen d-ie
cloor het bestuur z:-jn toegelaten en d.ie zicLt jegens d"e
vereniging verplichten om jaarlijks een c-loor het bestuur
vastgestelde bijclrage te storten. .

Begunstigers hebben geen and-ere rechten en verplichtingen
dat die r^reJ-ke hun bij of krachtens de statuten- ztjn toe-
gekend. of opgelegd.
De rechten en verplichtingen van begunstigers krrnnen te
a]-len tijcl.s r,recleràijd.s doór opzeggiàg .noráun beëindÍgC,
behouclens dat cle jaarl i jkse bi jd.rage voor het lopende
verenigings jaar voor he'r; geheel versehuld.igd bl-ijft.
0pzegging namens d"e vereniging geschied"t cr.oor het bestuur.

Bestuur
Art.12
1. Ïïet bestuur bestaat uit ten minste clrie meerclerJarige

personenrt.w. €êïr voorzi-tter, een secretaris en een pen-
.ningmeester, cli-e C'oor d-e algemené vergad.erj-ng uit d-e l-ed.en
in funktle r,rorden gekozen. Het aa:nta.L bestuurslecien vrordt
vastgestelcl d,oor c1e algemene vergaderi.ng .

2. à. Bestuursleclen rrrorilen kand-iclaa.t gestetd- d"oor het bestuur of
door ten minste clrie leclen.

)a

5,

b. Aan een kancl.id,aatstelling kan het
ontnomen cloor een met ten minste

binclencl karakter rnrorclen
triee/clerde van c1e r.ritge-

brachte stemmen geï)omen besluit van de algemene vergadering.



3. T.n.zijn eerste bestuursvergad,ering na een verkiezing stelthet nieuw verkozen bestuurin ondeiling overleg voor erkbestuurslid diens taak vast en cloet hÍervan , ítetzij in hetcluborg?ar:, hetzij n_idd.els een schriftelijke kenniégeving,
med.eclel-ing aan aIl-e . leclen.

4-. ïedere beótuurder is tegenover d.e veienigÍng gehoud.en tot
een behoorlijke vervui.1ling van de hem op[eclia[en taak,Indien het^een aangelegenheid betreft oió tot-cle werkkringvan trnree of, meer bestuursleclen behoort, Ís iecler van henhoofclelijl< aansprakelijk, tenzij hij ber,rijst dat de tekórt-
koming nlet aar' hem te.r^rí3ten ió en cat r.íi niei "áráiiá-'is geweest in het treffen van maatregelen óm d,e gevolgei
d.aarvan af te vrenclen.

5 , recler bestuurslicl treedt uiterlijk clrie jaar na zj.Jn ver_
5192i{t8 af volgens een door het Éestuur óp te makeá rooster,Aftredenile bestuursl-eilen zíjn terstonc'l- neitièsnààTc r;/ie ineen tussentijdse vakature iè gekozen, neemt op het rooster

- de plaats van ztJn vooïganger in.b. lje aJgemene vergaclering kan een bestuurslicl sehorsen ofontslaan_inclien zíi claartoe termen aanwezi-g acht. lfoo"-**ttbeslult claartoe is-een meerclerheicl vereist van ten minste
twee/c'Lerc-Le. van de uitgebrachtó 

"tu**"rr.Een schorsing clie niet bj-rrnen c1rie. maand.en gevolgcl worcltcloor een besluit tot ontslag, eincligt iloor Ëet vórloop var)6l_i€ termi jn. 
.7. Het bestuurslidmaatschap einc.,igt voorts:a. d.oor het -eililigen va"n hêt U_cr_máatschapib. c1oór het bedanken a]-s bestuurslid..

Besluitvoruing van het bestuur
Àrt.l-J
L. I'Iet d-oor d.e voorzitter uitgesproken oorcleel c-lat het be;stuur een besluit heeft geáomèn, is beslisáencl. Hetzelfdegeldt voor de inhoud van een genonen besluit, voor "o*i-.gestemC, r^rerC over een niet scÉriftelijk vastlefegd voor-st e]-.
2. idordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het 1n hetvorige lici becloeliLe oordeel cL9 juis!Ïre idr daarvah Uetwisi,dan t'rorclt het te nemen besJ.uit ècfrriftelijt{ vastgel"ád '

en vinclt een nieuwe stemming plaats, inclión een Èestíurs-lÍcl clit verlangt. Door deze-ni-euwe sterming vervalfen c1árechtsgevolgen van cle _oorspronkelijke steràing.3. Over elk'voorstel worclt afàonderJ.ijk 
"t. rotcuÏing gestemcl,

. tenzij c1e voorzitter of een bestuurslic'L anciers l,'ensen.4. Van het verhandeld.e i-n elke vergadering rroráón c-loor clesecretaris of een d.oor het bestuur aangeliesen p€rsooïr
noturen_gemaaktr_ dig op de eerstvorg*ná" uËsiuursverga- .

dering cïoor het bestuui dienen te r^rórclet orÁtgestelcL.
V ertegenwoorcliging
-----=-Art.14
l-. Behoud.ens de ireperkingen volgens de statutenbelast met het besturen van cle vereni_ging.2. rnclien het aantal bestuursleilen beneclón driebli jft het bestuur bevoegcr.. llet is echter verspoeclig_mogelijk een algemene vergaclering tewaarin cTe voorzi-ening in eïe open ptaats ór aeaan d e orcle komt .
3. Het bestuur is bevoegcr on919r ?ijn verantr^roordeli jkheid

bepaalde'oncLerc'ie].cn van zi;n taák te doen-oíi.ro."en coorcomrnissies cli-e c'oor het bestuur lrorden benoemd.4. Iret bestuur is, mits,mgt. goed-keuring van o_á-áigemene ver.-gadering, bevoegcl tot het-sl-uiten van overeenkómsten tot
1."ï k9p9+, venreemc-Len of bezwaren y?n registergoecteren,het sluiten van overeenkomsten r,,raarbi-j d.e-verÀníging ztLn"als borg of hoofcelijk medeschulclenaai verbindtr"àiErr-.rào"
een c'l"ercle sterk naakt of zJcTt tot zekerheid.stetíing .rroor-ó"tt
schuld van een clercle verbind.t.Op het ontbrèken \ran rleze-

is het bestuur

is geclaalcl ,plicht %o
be1.eggen
open plaatsen
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5, llet bestuur behoeft eveneens goeclkeuring van de algemene
vergacleïing voor het besluiten tot:

I , OnvórmincleiC het bepaalCe oncler II, het aangaan van rechts-
hancLelingcn en het verrichten van investeringen een bec'-rag
of waard.e van Í15O0Or- te boven gaand'e.

ïIa. het huren, verhuren en op anderc wijz,e in gebrui& of genot
. kriigen ert g'erren van.onróerencle goecLeren;

b. het-áangaan van overecnkomsten, waarbij aarr d.e vereniging
een bankkrecr-iet r,.lorcLt verleenil;

co het ter ]cen verstrekken van gelc-Len, alsmed,e het ter leen
opnemerr van gelcien, lÍaarond"er niet i-s bgglup_"1 het. gebruik
màken van een aan c].e vereniging vex"leencl bankkrediet;

cl. het aa:ngaarl van cr.ailingen;
e r het optiecLen in rèchte, waarond,er begrcpen het voeren van

arbj-tiale procedures, c':och met uitzonilering van het nemerr
van conservatoire máatregelen en van hc;t nemen van die
rechtsmaatregelen, c1i-e geen uitstel Inrnnen lijden;

f . het sluiten en r,riTzÍ,gen van arbeicLsovereenkomsten.
op hpt rntbreken van- deze goedkeuring kan d.oor en tegen
derdbn geen beroep worden gedaan.

6. Onvermi-áderd het in d.e laatste voLzin van licl { bepaalde
wordt cle vereniging in en buiten reehte vertegenwoord.igd.:

à. hetzij cloor het bestuur;
b. hetzij door d.e:voorzitter;
cr hetzij cloor trrree andere bestuursleclen.

7. IIet béstuur is verplicht om d.e verenigíng, het bepaalde in
de leclen T t,/n 6 ván dit artikel, a]smede elke wijziging
hiervan te doen inschrijven in het verenigingenregister,
clat gehoud.en norclt bfj cle in het c}erclc licr- van artÍkel I
genoémde I(amer van Koophanclel en Fabrieken.

E eEellts-er-Yergllgggr9lte
.itrt. 15
1. Het bestuur i-s verplicht van d-e vermogenstoestand van cie

.r""urrigilà- z,ódanig- aantekeningen te hóuclen dat daariuit te "
allen Ti;ae haar iechten en verplichtingen lmnnen word,en
gekend.

Z. Het bestuur brengt-behoudens verlenging cloor ile algemene
vergaiiering-binnèn zes maanden na a"floop \ran het vereni-
gingsja.ar op een a3-gemcne vergad"ering zijl jaarvcrslag
àit-en c]oet-, onclcr óverlegging van e en bal.a.ns en e en staat
van batcn en lasten, rekeningr en verantioroord.Íng over zlJn
in he.t afgelopen boekiaaT g;evoercl- bestuur, Bii gebreire
claa1an kán, àa afloop van c1c termijn, iecler tiil f-eze reke-
ning en verantwoorC,ing in rcchte van hct bestuur vordleren.

3. a. De à.lg"nt"tre vergac-',eriág kiest jaarlijks een kascornmissÍê,
bestaáncle uit cliie 1.ec1en en tr,,ree plaatsvervangencLe Leclen
cr-ie geen clec]. mogen uitmaken van het bcstuur.

b, De tóclen tieclen volgens een oji te maken rooste r a.f cn zi jn
aansluitencl slechts- éérwaa"L herkiesbaar .

c. Dc kascommissie onc'Lerzockt ile rekening en vcrantvioorf.ing
van het bestuur en brengt aan rLe algemene vergac-lering
verslag van haar bevlnd in6;cn u"it .

4, Vereisf, he t onclerzoek va.n cLe rckening en veran-i,l^roorcling
5i jzoncl.ere boekhoucl-kunclige lcen:ris, dol kan c1e commissie
z,1-ó;6 voor rekening van clè vereniging cl,oor een r1eslrundige
clr.o€Ír bijstaan. i.ied bestuur is verplicht aa1 cr'e commissie
alle cloór haar gewenste inlichtíngcn te verschaffen, Itaar
clcsgcwenst ile kás en c1,e r,ra,ardcn tc tonen en inzage ven de
boeÈen en beschelc-lcn cler vereniging te geven. '

5. De opclre,cht aan d"e cornmissie. kan tc al-len tijcle c-l"oor_d-e

algeàene vergr.cl.ering word,en herroepen, c';och slecirts cloor
cl.e verlciezing van cen andere commÍssie. '

6. Goeclheuring áoor cl-e algemene vergaclering v11 !e t jaarver-
slag en c't-e rekening en verantvroorcling strekt het bcstuur
'c of c1ó chargc .

I , Het bestuui is vcrplicht de beschej-C,en als beiloelii in het
tweed-e en clerc'.e lic1, 'r;j-en jaar lang te bewaren

,ê
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Art.16
l-. Aan de algemene vergad.ering komen in d.e vereniging a1le

bevoegdheclen toe, clie ni.et d"oor de wet of c'l.e statuten aan
het bestuur ztJn opgecl.ragen,

2, JaarJ-ijks zal uÍter1i jk zes maanclen na afloop van het
verenigings jaar een algemenc vergadering( jaarvergaclering)
worclcn gehouclcn.

3. De agencla van cleze vergadering bevat oncler meer:
a. vaststelling van cle notulen van d.e vorige algemenê vêrga.n

C,.ering.
Jaarvc,rslag van de Secretarj-s.
Jaarverslag van .ile penningmeester.
Verslag van d-e kasconrníss'ie.
Vaststelling van c'Lc begroting.
Vaststelling van cle coÀtribudies. '

Verlciezing be stuursJ-eclcn.
Verkiezing leclen van cle kascornmissie
Ronclvrnag.
Andgre algemene vergac-!.eringen rnrorclen gehouclen zo clikruijls
het'bestuur d.it wenselijk oorcleelt. .

De algemene vergacleringen worclen bije engeroepen c1_eer hsf,
bestuur, met inachtneming \ra.n een termijn vaÀ ten minste
veertien clagcn.
De bi-jeenroepiïrg geschiecr't in het eluborgaan of niclders
cen aan al.le lcc'lcn te zenrcen schriftelijke kennísgeving,
lulks onder ge1-i-jktijcr,Ígc vermeJ-.',ing van d.e agenciá.
Voorts j-s het b-estuur op sch::iftelijk vcrzoelc-van tcn
minste een zoclanig aantal- leden a1s bevoegci is tot het
uitbrengen van éen tiencLe gecleelte c]er stèrnmen verplichttot het bijéenroepcn van een argemene vergaclering óp eentermÍjn van niet langer clan vier weken.
rncli-en aan het verzoek birrnen veertien dagen geen gevolg
is Be_geven Imnnen c'le verzoekers zerf. tot clic bijéenr:oeping
overgaan cioor oproeping overcenl<omstig het bepaalde i-n-het
vorige lic1 of cloor het plaatsen van een aclvertentie in ten
naj-nste één, ter plaatse wa.ar de vereniging gevestigcl is,veel gelzen clagblad.

b.
Cr
-a(lr
€r
4Ir
$.
h.
i.

4.
tr).

6.

2,,),

! e eggee-es-!99lerlyerstrc-31seser g Jers3 ger lrs
Art.17.
1. Alle leclen hebben toegang tot cLe algemene vergadering.

lecien tot zestien Jaar b{engen in cleze vergaclering bij
icc'Lere stemming telkens óén stcn uit, lecleà van zóstión
en zevonticn jaa:: 'uclltcns twee stemmcn en leclen van aeh'bienjaar en oucler tclleens drie stcrar:ren.
iltemmen bij volmacht is niet toegestaan.
I:)en l-icl hecfi; geen stemrecht over zaken, clic hcm, z,: jtt
echtgenoot of cen van zLJn bloed-of aanverr\rantcn-in cie
rechte J-ijn betreffen.

4. Een éenstcn,'riig besluit van al-}e led.en, ook aL z: jn deze
niet in cen vergacl"eri-ng bi jcen, heeft, nits met voorken-nis van het bestuur. genomen, clezerfcLe kra.cht ars een be-sl-uit van c-Le algcmene vcrgad.ering. Ben clergelijk besluit
worc!.t .cloor c1e secrctaris a.angetckencl in het notulenrcgisterterr,ii-jl er mc'Idring van T^Iorcl-t-gemaakt tÍ.jdens cie eers6ol-

. genclc algemene vergaclering.
5. stenming over zaken góschieclt mond-eling, over personen

schriftelijte . IIct aannemen van voorstelien bij-acclamatie
is mogelijk, mj-ts clit gcschiec'Lt on voorstel và"n c'Le voor-zitter.

6 , Over alle voorstellen betreff encle zaken worclt, voor zover
cLc statuten niet anclers bcpalcn, beslist bij áeerderheicl
der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmeR
worcit het voorstel gcacht te zijn verworpen.



7, Indien bi-j een stemmjng over personen bi"j c.e eerste sdsmnin$
niemancl c'Le raeerclerheiit van cie ui-tgebrachte geLdige steruaen
heeft .t"fX"ág"tt, vind.t hersternming pla'ats ovcr d-e personont 

'

clie cr.e meeste of zo nocl-ig, c-le nceStó gn oP óen na- de-meeste
stemme.n';;-;i"h-heÈben vóíenig{: Bii herstemming beslist
het grootàte stemmenaantal. Iàd-ien bij c1j-e herstenrming d-e

stem.en staken, beslist hct ]-ot'
B. À1s otrs*1,1iáà-ït"**en',vorc-len aangemerkt stembiljetten die:

&. blanko z:-in'.
b. z:-jn onclertekenc"^
cr onleesbaar zrJYLi 

-

cl-, een persoon niet Cruj-cl'elijk aanrtiiTeni 
-

e . cic naan bevatten vaR een persoon cl-ic niet verlciesbaar.is;
f . voor ie4,àre .r"rkiu*ba.re piaats meer clLa* éen naam bevatten;
à: meer bevatten clan cen c'iuldeti3ke aa.nwi j zLng van c1e persoon

clie is becloe lcl .
9.O". Éátt t"" vergaclering c-Loor c1c voorzitter uitgesproken oor-

d.e el, c].at cón nestuit is genomen, is beslissend'' f ianneer,
een voorstàf niet schriftefiik is vast3etegclf .is diens
oordpel over de inhouc', van hct genomen besluit evenêeng
bes]-issencL.

b. Ind,ien óËi.iu" onmiclcr.cli jk na h,et uitsprcken van d-it oor-
c'eel ,ru- joiálhciiL c'Laarván r,rordt betr,viát, il-?*_ttorclt het te
nemen Uesiuit schrj-ftef:-iE vastgclegar" 

_ 
en _vinc1t cen ni eur're

steurmi-ng-pfaatJ, wanneer de meeiilerheict d-er verg?dgï:1rg
ót, inctíeà Ac oórsproqkelijke stemrning-1r+et hoofd-elíik 9{,
schrifteii;ri gesclrieclirá, eën, stemgereóhti*gu a;a:o'wez',ge d"it
verrangi. óooi deze nieáwe stemming-vervallen cle rechtsge-
volgen-van ile oorspronkelijke stemming'

Àrt.18
1 . De algemene vcrgacierÍngen' rrorclen gc}eic| togl cle voorzílter

van trei-Uàstuur"of z];n plaa.tsveïvanger.Ontbreken ilc voor-
zitter eÁ- ziSn plaatsierianger, ilan trcedt een ander cloor
het bestuur áan-te wijzen bóstuurslic" als voorz]-t'tcv oP.
Wó"A{-óot óp c\eze wt jáe niet i! het voorzitterschap voor-
zren, dan vborziet de vergad.eríng daarin_zelve.

p. Van het verhandelCe in elÉe jaarwergadering rqordcn cloor
de secretarj-s of een C,oor het bestuur aange\t'Tezen persoollt
notulen gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan -gepubliclera of op een anclere \ttJze. t"I kennis van de 1e-
c1eà gebracht cn dlenen crroor de eerstvol.gende algemene
vergáclering te worclen vastgestelc-l'

Statutenwij zegrng.
Art,19
ï: - 

De statuten kunncn slechts worclen gc1rij?1,ga cloor een be-
sluit van ile algemene vergadering, waartoe rnrercl opgeroepen
met d.e mËcràáeríie, clat ati-Laar f ijàíging van d'e statuten
zaL vror.t;; voorgóstelcr.. De termijn voor oproeping to! ee+
zoclanige-ïergac',5ring moet tcn miÀste veertj-cn dagen ile-
rlra.gcnl

Z. nij; cLie de oproeping tot d"_e algemene vergaclering tg"--
behandeli-ng van eón ïoorstel tot statutcnw|iztgtng hebben

;;d;;; *oót"tr ten minste veertien dagen vóór c1e verga-
ï-iering een afschrift van dat voorstel, vraarin C.e voor-
gedragen r^rijziging woorclelijk is opgenomcnr op een claartoe
lescfrïm" pi".rï* loor cle leci-en ter-' ínzage 1e ggen tot -na
afloop .r*rr-d. clag, waarop c.e_vergad,ering r,rordt gehoud'en.
Bovenit-ien irrorclt áó voorgéstelde wi;zigilg- ten minste y99r-
t ien AaÁË" .tOO" c1e vergàclering in het cluborgaan gepubli-
ceercl eí/ot ecn afsci:ríft hiervan aan alle leclen toege-

:

z ondien.
7 - Een besluit tot statutcnwijziging behoeft ten minste) t ffi'J"i;;rde van a" "iïà;1ilËht;-"ïu*9*r in een vergaclering

*;;;G *nl.*1"?:" tweó/c',erc'[e van c]"e led.en aanti'rezig
tua
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vervolg Art.J.9 sub.J
Inclien geen tr.ree/cr"ercie van d.e leclen aanwezig is, r,rorclt binàen
vier weken claarna cen tweecle vergaclering bijeengeroepen en
gehouil.en, waa"rin over het voorstel, zoatrs ria.t'iá de irorige
vergaclering aa"n de orc'Lc is geweest, ongeacht he-b aantal le,den,
een bcsluit kan worclen genonen, nits rrret 'roeerderheid. van ten
rninste tr"ree/clerde van c-tè uitge6r:ach-be stemmen"

4-. FIet in d-e l-eclen l- t/n 3 bepaálc-le is nlet van toepassing, i.n-
9"i9n_ op_ ctc algemene vergaderi-ng alle r-eclen aaru.reái.13- ztji enhet beslui-b tot s-tatutenr.ri-jzlging r:ret a,lgeiaene steirmen lrorC-b
aangenotlen.

5. lïen s-i;atutenr,rijziging 'i:reedt niet in weriring clan nacla-'r hier-
va"n een notariêle al<te is opg;emaakt. Van c'l-it ti-jc'Lstip worc'Lt
roeclecleli-ng gc<.la"an in hc-b cluborgaan.
f eclere bes-buurclcr a.fzond-eyJ-ijk is to-b het cloen verlijden van
c-l.eze a,kte bevoegcl.

en v:;reffêníng
Art,20
l. De vereniging worc1t ontbonclen cloor een C,a.artoe s-brelckeniL

besluit van c-!e algemene vcrgacleringrgenomen met tenminste
twee,/dercle van hed aanta.l- ultgebraóÍrTe stcrumen in een ver-
gad.ering waarin tenminste clrie/viercle van c1e l-eilen aan\Íez,tg
-io
JP.

2. IndÍen het vereiste aantal leccn niet ter vergac'Lering aan-
wezig is, ka"n op een voJ.gend.c te houclen al-gqe mene vcrgacl.ering
alsnog, ongeacht het op d.eze vergaclcríng aa.nwezige aantal
leC'en, met een ïileercl-erheic-l vi:.n tlree/clc::c1e van c1-c uitgebrachte
stemmen -bo'c ontbiniiiírg r:rorclen besl-oten.

5, Bij de oproeping tot de in het eerste en tr'reeCe licl van dit
artikel. becloelcle vergac-Lerlngen moet lrorclen r,:oegecleeJ-cl, dat
ter vcrgaclering zaL lrorclen voorgestelci cle vereniging'te ont-
binc"l-en. De termÍjn voor oproeplng tot zoC,a.nige wergaclcringen
moet ten minste veerticn dagen beclragen.

4-. Inclien bi j een bcsluit tot ontbincling gcen vereffenaars ziyn
aangewezeyL, gcschiecl-b de vereffening c-loor he-b bestuur.

5 " Een eventuecl batig salcio zal niet verval-len aan c-legenen die
ten tJ-jcle van het besluit tot ontbinding 1j-cl waren, c'Loch aan
een alsdan cloor de algemenc vcrgac'lering aa"n te wljzen instel-
J-ing irelke zicl: ten c-loeJ- stelt c1e lichai'nelÍjlee opvoecling van
het Necler]-anclse volk te bevorileren.

6, De slotrelceniag trehoeft c're goeclkeuring van C.e Cornmissie voor
/tmater.rrisr'rc van c]-c i-i:Vll.

7 . Na de ontbind"j-ng blijft c'l-e vereniging voortbestaan voorzover
ciit tot vereffening van ha"ar vermogen nodig is. Gec-Lurende
cle vereffening blijvcn d.c bepalin4len van cie statuten en
reglementen voor zover mogeli jlc van icracht. In stulilcen en
aankoneligini;en c'l-ie van d.e vereniging uitgaan, moeten aan inaav
naam wordLen toegevoegcl d.c vroorc].en rÍin l.lquicLatiett.

Ir 1 g3gsi1 s l i iE -.8 eslee*!
Art.21.
1. De algemene vergaderi-ng Iían eên huishouclelijk reglemen-b

vastste].].en.
2. tJi jziging van het huishouclelijk reglement kan geschieclen

bij besluit van cle algemene vergaclering.
7. Fiet h.uishouclel-i jtrc reglement mag ni-et in stri jd. zi jn met

Cre wet, ooic waar clie geen clwingencl recht bevat, noch met
cLe statuten.

t

9r!!rr9rse
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Ivrt,22
Voor c1e eerste roaal r,rorclcn benoemil tot ]-ecl.en van hct Jrestuur:
l. J.van I(alsbcek Ds,i-ieur,rol-iLstr,J-g B4g5 H\I 0].clcboorn
2. J.Spoelstra Ds.Nieur,rolcl-str, 18495 rIV Old:eboorn
3. S.lluisman P.tr'olker-i;smahernc J E495 JB Old-eboorn
4. , l'I,v/('" I,lieulen Ds.IÏj-eulro1clsty.l7 8495 .'V Olcle boorn
5.lï.Dam l,Bottemastr.l-ll; 8495 IIll Olc'i.eboorn

van r,,rj-e d.e sub 1r2 en 3 genoenc'ren c1e functies van resp.
voorzi-bter, secretaris en jlcnningmecs-ber zullen bekleden.

;;;;;;;;";;-;;;;- 
---

Qp wo_ensclag' 2'/ c1ec. vet"trolc_,s irorscns oii zevcn u-uï" lrct- nclr-sje van
c'!"e 7aLry op zaa]voetbalilcbied. naar Lceuurarclen oi:i c-Laar cl-c s-brijc aante binden met li,icator, .:'risia en nog wa.t crie lilcine clubj€s.
Olc1eboorn' la ki,ram wat' onvoorbere ic.l. àan c-Le start - liet .,.uríoor op
ongelr-rkkige tnrljze van l:'icator 1a inc1;1.-0" Dit ir&s vooral te daàlcen
aan J.van ll-alsbeclcr d.ie a]-l-cs ztn d.oeL ultranse]-de.
f egcn -['risia haciilen we het wat mocilijk, d-eze i,rec-lstrijc-L viel in
oYrz,e ko:lfiepau.ze, naït tot gevolg had, àat lre rnet 5-O vórlorcn. Ooli
tegen '.ill.C; C mocsten we een neder:laag incasseren.
lrat coach De Jong ook probeerc'!.e, oolc ile laatste i^reclstrijcl tegen
i-J.V.C. l'rercl verloren en r+el mct 3-O, maar onda.,nlcs het verlies is
er vlel- harcl gelrerlct, ll.aar cle ovemacht was -bc groot.
liet Olcleboorn l.c J.eek het Ce.zelfcle kant. uit te gaan. Tegen i,'.tf,.C.
r.rercl met 4-O verloren" Blaurv irlit-Olil"eboorn lc wcrci 2-l en
ii.:il.0.C.-Olcleboorn 1c 5-0. lia.ar kijh, c\e coach Ll.Visser err ztrr
collega Il.Dam gooic',.cn in de l-a.atstc r^rec-lstrijc-l al1es i-n cLe aanval,
net a1s ster-spele:: J.A1<keriiran, rLic met vcel. enthousiasne cle ploeg
Íra-ar e en 1-O overwinning J-eiclcle tegen frynw.Boys.
0lcleboorn 2c starte met een gelijkspcl tegen r,i.',i1.0.C., verJ.oor van
ïrynlv.Boys rtct 2-L cn van }'.V,C. met 3-L,
Toen kr,ram C.e wedl.s-brijcl- v;n c-Le cl"ag tegen orLze buren:.\klcrum. Voor
deze r,redstrijci rua.s vecl belangs-belling, er ttres gcen 'olaats on'lJczc'c
op c1e tribunes en er hing een gelaclen ster.lr:ring,die losbarste toen
de spelcrs het vetcl betraclen. A1 gaurr lÍas het cr.uicLclijlt cLat C,e

spelers elkaar niets 'tocgavcn cn c-Lc sira"nnÍng was tc si-lijc-len. Itaar
c'!.e stanc'], bleef O-0. Jainmer.clat cle lieveling van het publi-elt,
Cj-.van l(alsbeek een ggecle.kans mis'cc, of gelr-rlc1tig rnlsschien, l^rant
anclers hac-L leeuwarclen een spor'chal- rni-nc-Lcr gchz\.
l:'lu rest nij noE c1e he::en va1k, l)laur;r en Dam te bcilanlcen voor de
goecle. .Jrulp deze dag,

Dondcrct-ag 28 clcccnbcr
Vanclaa.g rrras hct c]-e bcur-b van l-b en 1rl om c-Le lcl-eurcn vl.n Oldeboorn
hoog tc houc-Len
Dat het hier om anilere spelers 6ing kon ilen gerijk me::}ccn. De
heren van lcl- reisclen per bus (va.n 1,lfsyfl.'r.) 7,e-hadáen cerst wei-ni,3
vertrouwen in c-le organisa.ti-e, maar na i-nspe ctic in hct rcs'ca.ura,nt
-(of er r,.tel pata.t r^rq.s), wilrlen c].e heren om'h.alf negen wel beg;innen.
Lle eerste irccistrijcl tegen r'.ir.c. werc]- een o-0 gelijl< spcl.'regen
een zeeT s-i;erk l]-aul"r iíit wercl met 1-O verlorcn.
0ld.eboorn lc'r - t.'I.C,.C, T.^ias een zeer spannencLe irred.strijcl , cleze
rnron lI.ll'C.C. :met f-0, ,lcnk vrn Di-jk rnistc in c1e laatste mÍnuu-b
ccn straf sc1.op (r,o vt.}cr zo zoon),
I.;aar in cie laatste lreclstrijc'L roreriien aJ-J-e relr.lsf,eys onengetrokken.
lila een rlonCrL€TS-p€cch van -triei lr.oc-l"cnburg ("Jongens, we rnoéten ook
eens i,qinnenii) en het goecle coach-werlc van l,;.Visscr moest Ili-cator
het onclerspit CLelven tcgen C,.j-'c ontketencle Old-eboorn, c1e ui-bslag
ïras 2.;L, Gewelc.l_ig jongcns.

vervolg ergens anc-lers.

a
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vervo].g van ergens and-ers

Otd.eboorn 1b'. Deze heren arriveerclen omstreeks een uur of ha].f
twaalf met cle nieurre leider 1ll,VeenstTa, Van Dijlc was vooruit
gestuurd om cLe tegenstanders te bekÍjlcen, rnet de spelers Hr.lTuman
ón J.vf d. lloude.
lda verslag te hebben uitgebracht t'rerd een s-brijdpJ-an gemaakt.
Voor de eerste weds-brijd, tegen F.V,Cl.r l'rerd besloten de verde-
iliging C..icht te houden en met uitval-J-en te seoren, CLat lukte.
J.vf d. lloucle seoorde voor Oldeboorn tweemaal, F.V.C. scoord.e
éenmaal, clus de eerste overr,,rinning vras binnen.
Tegen The lions zagen \Te geen lcans om cloelpunten te maken en
zi-j kregen ook geen kans d.1ls.... O-0.
De 

-laatste "ltieclsdrijd was bestissend zou Olcleboorn l',rinnen, clan
waren ze poule rrinnaar. De zenur^ren gierd.en ons d-oor otaz'e keel.
ï,'1.T.0.C. had met 5-O van lions gewonnen en met 5-O verloren
van F.V.C. e ilus aan ons de lcans.
l[a C.-e eerste z€rrl]hràchtige rlinuten kreeg Olcleboorn het ritme te
pakken, maar zoals zovaah vait het cloel.punt dan aan d.e andere
Icant, l-0 clus.

á
a

l

!'lat Olcleboorn ook probeercle
paal. en dat recl-de I,I.T.0.C..
kampíoen werclr gaf toch een
kampioen verslagen hebben.
Rest mij nog namens de jqugcl al-J-e
beda.nken voor d.eze leuke clagen.

1. H.[ichriemer
2. S.Visser
3. Tj.cle leeuw
4 . T:I. Jlortman
5, [].llle*nissen(^, aee?ava

7 , S.llierd.a
B. l.Poepjes

, he'r; lukte niet t zê schoten op ile
Jammg3 maar.. . .Fle]-aa.s. Dat F.V.C.
tevreden gevoel omdat wij ci.e

ehauffeurs en leid-ers te

56-47
56-54.

-kkrum 56-59
55-49
55-55
54-35
52_53
52-54

Jeugclsecreta"ris LI,van Diik
P.,$, cr,€ spelers ook beclankt voor hun enthousiasme.

o Oo0oOoOo0o0o0oOo

S ehut jassen

liln wed.eroltr ïre.S he'c Henclrik Schrierner clie triomf eerc-ie.
I'Ging het maaT om de beker ", verzuchte hij incle:"cijc1-'coen hlj ook
aI l,rónri'warrt c-Lic ïdou ik ook lreJ- eens hebbenr',. I;íelnu, he-b lot waS
hem ooÍr dit heer g;unstig gezind en becl-eel-de hem en zi.in maten goed
met de troeven, aI was het een paar keer op het nippertje:
2 keer l-6-15.
Sehriemer r,rerd. op c1"e voet gevolgd cloor ex-voorzitter S.Visser.
Ook cleze rrol:t allè 4 par-bijen e maaT hacl meer tegenstreepigs.-
Gerrit Otter beleefclé een diepte LYt z,trt I'kaart-carrierre" hii
verloor alle 4 partijen, Tja de ouclercl-om misschien?
Het was een gezêlligó oudeiwetse schutjasavond- vrijclag 21 febr. j.1.
3G personen ilelden áicyt voor de strljcl r^rel-ire ?eeT geanimeercl ver-
f ieà. -iyima. geleicl door voorzl-bter J.Va.n ::.a1sbeek. Buiten cle
(wiêsef) bekór }Íaren er nog 16 prijzen in de wacht te slepen di-e
als het volgt z:-in verdLeelcll

64-39 9. i .l:l;eester
64--4rs 10. J .vf d, Veen
63-'s9. 11. J.Nieurr].ancl
6r-46 LZ . 1t j .i Lee st er
59-46 13t P.Otter

:.4. F.Goerres
59-49 15. A.B].aauw
59-56 L6 T.Kol-cli jk

Als enigste van haar soortgenoten sl-aagcle i,evr.Annie Rlaaur,,r erin
om een prijs te rrrinnen. De and.ere darnes end.igd.en a"Ilen in d.e lagere
regionen.foch l.euk dat ze meeCoen, het verhoogt de sfeer op zotn
avond vinden wij. Volgend seizoen rekenen Ïre weer op julliê aanwe-
zigheicl en Yan clegenen die er nu niet bijwaren. ,ï,(om oót< de volgende
kee1, het is ech.t gezellig en c-Le verrassingen zijn niet van de
lucht somsr,rijJ.en.

J.yi.
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Gehoorcl na een v-rj-j langclurige bestuursvergad.eringr eÍ ztjn in onze
club ere*Ieclen, oniLersteunenc-Le lec1en, trrerlcenC,e leden en abnormale
leden, d.eze laatsten vormen in c1e regel het bestuur.

*rr-F*-l-**-F-l--!-F

$pelers van v.v.0ld.eboorn trainen ti,,ree keer in cle lreek in c1e manege
te l{es, c-le resultaten ztjn a1 te z"Lert, za d.raven heel mooi.

rr*l-*-l-**t-+++
i'De Frans-Jan zaL aankomencle zomey niet uit kunnen varen'' , a.lcrLus
Berend., " 

1o 
heb er sneeurÍ "ï;.ï:::::i:"

Early Birci r 8€en hoogrrlieger, volgens L. C.

Volgens supporters van de groep Early Bird. is d-e schrijver vàn'het
betieffendé artikeJ- ook bepaalii gcen hoogvlieg€rr hooguit een be-
invloedd"e hoogrrlieger.
Van cle ene kant is het irel een positief artikel naar van de anclere
kant ondoordracht. cn on.sirortief .

l;at te clenlccn va.n raclio .lrieslancl tijd.eis c1e sneeuws'borm-
"De juste tiicl is exact hertier foar achJen" een knÍesoor tl-ie oveï

áijn tr'ries va]ïl---
Zoals ze claar in tfltlassivilé" pratenrverstaat zelfs een l'lngelsman
níet.
Over rrlder,r Dea]-'r , ook f-, , C ,
tt je hebt nog geen noot buiten je eigen repe-i,i'cle-ruimte gespeelcl'ï
en verc'l-er
"voor velen in en rond leeur,rard.en missch-ien nog een onbekencle-
groep, land.elijk eclrter al- een rec-l-e1Íjlc bekencle country-formati-e?'
Rarra.hoe bestaat het, al-s een boer d"ie ziin aarclappelen al. in de
groncl heeft .verlcocht.

+++-F+++++++

Jan Cre Jong i,rercl in cle Sauna, -bijd'cns zrin vacantie in Oostenriik,
op zrJn schoucler getikt cloor een heer
"]an mag ik een shagje van je CLraaien?
rrl.iaar nátUurtí jlc" , àeL Jan, iiach lcri jg cie rambam".

++-ll-l--'r+-j-++l-

lïou Ïroren ï.ie ook eens muziek van een and.cre kant, moct het bestuur
van Concor('Lia geclacht hebben, toe:r ze een j'1000.- in ontvangst
mochten nemen.

-l-+++++-F++++

ilikkels van Javaanse Jongens, Samson, Srerest en- Roxy lever_en
cl; eLub een 5 cent per i^ríkkei opr u icunt ze bii óen van d.e be-.-
stuursleclen inleveren .

+J ++++++i-++

De gehele d.ag t.ras hii a} aan hg,t Sneeu'Ílruj-nien geweest
rtTk kap er tnee, als d-e clagen aBns'conc]s wat langer ziSnrzte. tk
wel rqcórt'
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