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REDa*llF fi:.':ffi;*'i,f*;J:.ï1il'ïL
trat rorurellg. Eicr en êaar noÊatca nog lrat
wedstrijdco lngehaald no'rdcn zodat hct erg
moetftJk blcet olr vaB tc vorea eeo vart
uedstrijd-gchenc ult tc ÍIclvÊn. De F,T.B,er
lnran ool niet rcer rcgelnatlg ca sfinudc
alleen nog naar êen stcncll nct dc gegevens

naar dc gccretarlg cs daar werd dan hêt ltgpulf, telcfoniscb gcregc}d.
l{aar rct z'n aXlc 2rín vê cr toch lsrÈ utt getorca. Allecu ls de bant
vat tê laàt cn zullcn Jr8lie hclaag hler cn dËr nat ord tríauvsr hn-
aec lezen. Iat dc lraat betreft ls hêt selzoca nog al,ct afgelopca.
ËlJ vergdrijnd aLLce nlct neer elkc ueclr !ftrar alleen aLs cr uietrvs
is zoals dc Lcdearrcrgadcriag. Xa hct Gcrct volgcndc aurucr sclrcoleo
ve ool evcÉ rat cxtr. aaadacht aan onze F puplllcn díc in bue conpe-
titlc cen noolc tvecde plaate haaldc.

Du3.......dG krmt gtaat alct stil, ALg cn duc nog l.cdeo
ziJa die graag sat in de lrant villcn plaatsen dan lg dat nahrurlljk
vaa hartc relkom. De redactie denkt b.v. aan een jaarversLag van elt
elftal. Zo iete tan door de Leider rancn rct dc cpelcrs gcnáalt rudea
em kunnen vc de prestaties vaa elk el"Êtal cens onder de t'àp nensnr
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(neok er eens ove" na leídersrr?) Ook nieuse idee&n.voor dE krant
zijn r*elkom, Vooral omdat ne het r:,ieuve seizoq rnet een aog betere
krant voor de dag villen koreea. Ilet omslag papier ia bijna opt dus
re we noeten aan een nieutre onslag gaaa rcrkea. Eierrloor zijn aL e*Ïe-
1e grotere ledrijrrcn benaad{tid cn
den vergcten ve mze eigea ad'ver-
teerders uit gas eigen dorP ook
niet, Sopeliik krmnen we oolc het
lcoilïcada seiuoeu ïecr oP hraa fi"nm-
ciele sterm r€tea@' Kotrt om ....
dc rcdactle heeft ïrsor bet komcnde
geizom nog heel $at tc regclen en
Ís voorlopig nog niet aan vakantia
toe. li[aar ve doen ]ret met plazler
ea hopea da. ook dat YG het \lolgcnd
Jaar rrcer stapels cogic bÍJgên tc
rrcnffitcn.....uottder daar clke veel
ucer achter aan tc noetcg zitteu.

'Da redactie.
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\ryEDSTRTJD-

SrogL . - ,_grgEE€nI. ..( F?-).

Dezc uedstrijd haeft zoadag 4 nei j.1. duidelijk gernaakt
dat OLDEBOOSH zich in de nhoekr beviad daa:r raar de kl.appen vallen.
tta deze 5-? nedcrlaag behoord OLDE$ORSI nu rel degeLijt tot de groot-
ete degrsdstie kandidatea. De meeste mensen zuLlea het ve1 met me

eens ziJn , gezien het zeer sLechte veldspel rrat vij vertoond hebbea
de laatste veken, dat dit niet onterecht is. fil.3.ea ve dau dok hiet
dcaraderen (ea dat lijkt nÍj'rrlj logisch) dan ruLLen we zeler nog
tl'ee punten uit de regtereadc rredstrijden ( nOfUa uit en T.V.V. tfrui*)
moeten behalen. {opelijt kunnen ne het aog twee redstrijden opbrengea
on nct z'n a}lc te vechten (ondergetekende 1ijdt net ao aan deze kwaal
on toch naar in deze *lasse te bliJvea.

AfÍjn, de uedstrijd [,D,T. - OIJIEBOOXI{ vil ik wei,níg roor-
dcn aan snrerlg,nalen. ( Dit is iarniddels a1 ccl geberrrd). Het is al
Lcesr vél zor dat ue voor hct eerst sinds jaren v€er vaa g.D.T. verloren
hebbcn. Àl.Lcca nrL op een lretiet moment. Haatr Laten rre noed houden
of nict Jappie t{. en lillen V.

P, Tiegna.

o-o-o-o-o-o-o-o-+-o.o-o-o- o-o-oFcbO-O-O-O-O-O-O-O-ol-o-O-O-orol-oEo-O-O- O

0LDEBO0m{ T.V.V. ( t-g ).

orndat ondergetekende z'n laatste uedstriJd speelde voor de

V.V. QLDEB$O[$, verd hem verzocht voor een verslagJe te zorgen van
de laatste vedstrijd. Ik kon ook mooi rnijn dankvoord daar in uit-
spreko, werd míj gezegd. Nou... harteLiik dartl alvast. Toea ik
vroeg hou het venslagje dan op tijd in OLDEBCIOII{ tnoest konen '*erd en
gezegd: tlDan doe je het naar oP de busn. líooi dat er geen' bus rijd
van ÍIRDUH naar OLDEBOORII, zodat ik toch aog naar OLDEBOOASÍ rioest
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rijden orn dit verslagje in te leveren.
De Laatste vedstrijd die ve noeEten spelen vas tegen ?,V,V.

(?erschelling dus). Daar T.V.V. beslist moest virnen, rlas de gemeen-
te hen wat te genoet gekonen, door flink r.rat zand op het veld te
brengea. U moet veten dat ze op Terschelling trainen en voetballen
in de duinea, begrijpt U ve1, Ilitte en zo nu en dan een zandstormp-
je trorserend kreeg het publiek een Leuke 1e hel.ft voorgeschoteld"
lansen voor beide partijen, dus volop spam.ning. Het vas T.V.V, die
halvervege de 1e helft de gcore opende. Ze uaren nag naar net uit-
gejuigd of ene heen DE JOltÍÊ had al gel.ijk gemaakt, door middel. van
eea listig trlobkef'. Orrerigend had hij hier voor een veek stage ilo€-
tea lopea biJ heer OOSTERBAAN om zodoende in het bezit te konen van
het rf toBDrPl€uart, vaarvoor hij zondag dus s3.aagde, l{og valr harte...
DE JONÊ teísterde ook nog de deklatr maar doelpunten blerren verder
uit.

De tueede helft vas volgens ndj niet zo spannel3d als de le.
T.v,v. zette ons onder drrrk en dat leverde tvee doelpuntea op voor
de Terschellingers. De kansen die wij kregen nerden onbcnut gelatea,
zodat T.V.V. de vedstrijd Ílet 1-3 voa. 0LDEB0O8Nr T,y.V, en ELSIS0,
alledrie 20 puàten. {Eet doelsaldo besristft, verd ons na afloop ner-
teld zodat Etsloo degnadeerd. ïk hoop dat de berichtgeving klopt.
l{a afloop feest bij.de spelers ea Eupporterg van T.V.V" die net z,a
allen eecr (genoanen) rtes gensver en een krat bier leegdnonkea.
(raar laten ze het...) za] fre dat een gekots zijn gereest op de
boot,' Bij ons geen feest, ve hadden toch vel. rat neer vennbht
van dit geizeen. ?nee rrreken geleden nog vol op in de race \rool een
promotie, nu aan het einde varr de competitie ternaweroood aan de
degradatie mrtsnapt. Jongens..,r volgmd jaar neer gueces.

Zo, jongeas iI heb aan Jullie verzoek voldaan. gest rnlj
een ieder die al. die Jaren net mij lrebben sanea gespeeld, gctraind
enz' te b€dankffi voor de gewerdiga tijd die ik heb gehad eu vcng
cea ieder neeJ. succes toe in het korncnde geizoen. spelcrs, trainer
en lcider ook aog bedenkt voor de lerrke attentie die iI zondag nrocht
oawangeÍi,. Hartelijt dank.

Piet Eodcnb'rrrg.

o-o-o-o-"o-o-o-Í>-o-o_oÈorolacbo_o-o_0.-0*o..o_rc-o*ot- o_o- o_o-o_ o-o_o_o

OI.DtsrcOBN Z!Í. - CRIFF'IOEIT ru (r.+).

Evenals vorigc ueek tcgen EflII.EtmJSg BffiS uerd door
0lDEB0Om rrcer rrcrlorqn! ías het noriga y*et Fl n nu kuan dc nogclÍjhe
tanploen (?) i" OIDBBOOR{ slechtg tot een l*,* orrcruinning, Dat áit ntct
nc*r verd res mede te daakea ean onze kcepcr JoaÀxREA llil IAIsBEgx.
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JE.... Irat valt clt nog tneer over een v?rloren vedstrijd te vertell.en?Dit keer een s€er fe1 spelead OI$EBOO3H dat de schad,e Eo klÊin mog.êIljtprobeerde te houden. Dat harde en ^fel}e ipeten van 0I.DEBO0EI{ kcrars
n$[[ts DA]Í op ern r?boeking t te gtaarr. líct nrag d.an jarrurer vez&., maatr
ià'.'.. Je nect BI!flIS dat je geen eígen rechier mag cpelen, OLDEBOOffi
vae het dit keer nat dc lcíding aan door een doelplrnt- van D, mluslil.
Eierna $as hct eigenlijr alleea nog GBrÍ1flt0-Elr die gevaarlijk was" wat
voon de rust tvee doelpr:nten ople.verde.

Na de rust een veel beter spelead GBTFFTOEII en dat dat
Epel naar tnee doel.Punten opleverde vag in het geheel aan hun slechteaÍ\rerlcing te darken. volgende veek zaterdag onzi Laatste wedstrijd
tÊgen EAstE$na- ook deze ploeg kaÍr mogelíjk nog kanrpioen tlordenr rna.rrtoch zullen v.e proberen on hier nog een puatJe yeg te halen. Bcst mijnog om J,H. te bedanken voor het vlaggcn.

Fcddc.
o-olO-O-O-o-o-o.-O-o*O_O-o_O_O_O-o_O-O_o_O_oF,o-O_O_O_O-O_o_O_o_O_o-o_o

olDtsBoorlr an - o.D.v, ê{ (a-e).
Zaterdag on ?rnp nocsEs rc aaatreden têgen 0?DuVr Er gtonÀ

eea lelkcr bricsje, naar dat noeht ia dc ecnste heLft aiet hiaderenle speeldio net de rind ia de nug. llaar als ao vaal vil.dcn dc aoaLraiet kssear totdat l. vLsser cen voqraet gaf. De tcgeartaadera wis-
ten niet hoe ze er nse aaa noested.Drs Loptcn ze de bal, naar Ín eigea
goal O-1. le ratr€n ia dc eerstÊ hclft fuider,iÈ stenrer, ïlaar Ja goals
narea uou niet. Yaarom alet, it neet hct siet nlsgchiên rleten de rpea
lers het zclf-vel. Dm Êefst maar on een ba3Jc tbce.

De tccede hclft tegEn de vind ia. Dus zorden vc het ucl noci-ti* kriig;a, En daár llllann het dan al gauu van, cen tÊgenrtander speel.-
der$ish vr{i voor dc goal ctr schoot l-1. Hu ea tocn gingcn uij hct naar
vcer prcbcrca. De vígsel s. v. ralsbcêk bceg de bal aangespeeld van
een,lede rpeler eecr kleine golo van ce!! paar nan en G€n goal natrng-
1iF 2-1 - Het vcrd nog 2-2 door ectt snrozÊl balrctje ovêr de kceper
van Ol'deboorn heen. let rras ale voorzet bedoeld naar Ja een k1eia rr:k-yiadje doet rroudere dingen. Z-2 vas de eindgtand.

tle hadden kr.mnen nimren, naar ook rgliezeu dus noeten re er
naar blij rnee rrezeso, volgende veek ses zo fn inzet nisschi;B danueer een puntje.

J.v.Xalsbeêk,

+-c*o-c-o *o-o-H-o-o-o;o-o-o-o-o-o-o-o-o;o-o-o-o-o-o-o-o-o 60-0 *o-oaQ
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Ar.pEBoAE$ 3 -_ Asqu:{ g ( s-a ).

Ircedtej0n noastea se fuolt te spijljcn tsjin
AISGUU. ft vie de carste yedstrild fan it éei_
zoetn. Trcch syltc en ferhinderiagea toc dc oan_fierder nei ia soad 1íjen ia ptoech byinoarkrije. YiJ viaske de site vJirn EAIIS iryBpJES

door HrgntxIp ástfo bcgOn on stn oere ca ii ;i; in rcaie vedetriÍd.

JAII D!írsrnA, ATE OOSTERHOF,
JAI{ uyltil en ANilO BERGSIÍA,

ta en oant it aije siezoen.....

Da carste helte noastcn yc noch ràt vaarln rínne.
d-e carste goal" waard troch AÍIxuil nakke. l{an de earste foar ls kaanek al rtdltt gau. It naard z-1 foar it stort (AtpGtuirl*iiil.ll'n"
tuadde helte sonq__it ls gens better 0f. le *ite'er noch trÍjc doet_punten by en AICXR{|!.Í noch naar ien.

De doeLpunterunaLlcrg vieae:

IL rriaste eltenicn in noaie fakÊnsJe

DUEA TE AilIfO.

o- o-o-o-o*o-*-o-o-ó-o-o-o_o_o_o_o_ o_ o_s-o_o-o_g-g_o_o._o_o-o_g,-o,-o-o*o

EegBqoq{. g: :pE .gmAcgg (e-r ).
, Het was ruzie schoppen zaterdag 3 tídi.

De eerst helft ging in het eerst redelijk, tot dat ik de ba1 verkeerd
raa*te ea nijn tegcnstander er nee vàn door ging. De achterhoede
ving de bal goed op, maar toch rerd de bal. 'reer af gepakt en werd
het 1-0 voor de SUEACH. Eet durrde aiet zo Lang toen verd het 1-1
door eeu nooie go-à1 vaa l{tèhaËl Roggendorf. De vo}gende goal i.n het
voordeel vat o$g kvan door |thandsÍ van Gen tegenrtander. De penaLtie
nerd door Johanlrcs PoepJes genomen en zàt dus. Er l*rarnea nog aanval-
len van beide'lanten die,niet beaut werden. De scheidgrechter floot
af voor de eergte heMt.

Ia de tr*eede helft ging Robbie er uit voon Frouko. Het ging
eerst vel goed, tot dat'de Svcach uitbral cn vLak bij het l6neter ge-
bied kuan. $lpke ViÍrk, onze keeper Liep ult en haalde de jongeu op
een crg gemÊne rnanier neerl De Srrcachsters tralen hier natrnrl$ erg
knaad ornr en schreeurrden r Er uit nret dle vsnttrl rrat echter niet ge-
beurde, hii kreeg niet eens ee![ saarsclnrring. De rrrije trap zat ge]rrk-
kig niet. Eea halrrc minuut later aanren de tegcnstanders tl*raakrr
door HichaëL eea trap te gevcn dic gelulkig niet erg hard rras, ea re
kregen een wije trap nee. Natwrlijk rlarea vij hier rrcer tnaad om, naar
het spel gaat door. Een poos later kvanan da tegenstanders ueer bij de
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15 neterl.lÍn r maar,gelulkig pakte ík de naa de baL af, en ging tussea
die tvee rrmatenn door, líaar verkpan ik aietlde jongen haalde rnij gemeen
van achtetren aeer.Ik deed rqj erg pijn cn stoad loraad op, vJ.oelte }.l,id
en schoLd de joagen ult, iíaar door Ít cr ult gectuurd verd, voor 5 mi-
autEn vat ook rel terecht uas.llaar wat ik ni.et terecht vind is, dat
a} schop je.èêa lam , er a}leea cen vrile trap kont. rk vind dai de
zelfde die ÊÊn net opuct onderuit haalt eea straf moet triigeil . 0or
si.pke ea die sperer vaa dc sveach. lÍou rmder kvarn er gcea goal. bij,
Ëeerel vij nog vcle lansea hadden, zo bleef de stand a-1 ia óns v*o"-
dee1.

Silbert Dtkstra. I C.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-H-o-o.€-o-o-o-o-o-o-o _o*o_o_o-o _o-o -o_o

19.00u-20jOOu
2O.@ u - 21.0O u
19.00u-2O.O0u

20.15u-21.15u
19.00u-2O,OOu
2O.OO u - 21-'@ u

2e EL{f,AL +
ZAENDAGITIDDÀG

1e ELEfAL.

JIIIÍIONEIÍ.

gr,{Iognl:
IEEFESS.

1e SEI&6TIE +
TOP A J{r[IOng[.
REST 3e ên 4e +
ZffDAC I{IDDAG +
ZA!tsNDAE UIDDAC

19.OCIu-2O.Su
20.15u-21.15u

19.00 u - 20,OO u
-Êr

@ffi*7-*

Hi.,yan DIJI.
H. va DIJ[.

[. de 8OER,

F. de SEl.
E. valt DIJI.
E. v& DIJI.
E. de BOER,

[. de BOER.

???
???
???



Eet laatste duel is uítgermchten.
líede dank ziJ ons doei. saldo moch*
ten rre in dc 1e klas blijven. Il HiL
hicr verder aÍet neer orrer schrij-
ven. Het uas ccn be*ogen seizom,
net ups en doms. ÀLleen ecn ding

betr it alg aanvoerder rcI verplicht eà att ls het bcd:qtca voor3wat oaze vaste toescboulrers voor ons gedaan hebben. ook al ging
het aiet zo goedr ze ïiàre:r er altijdo Namens tralner, reraó ii
aLle selectie spclcrsr cnzc hartÊlijke darrk en tot het rrolgendc
seizoen.

Jan dc Jog.
o- o-o-o-o-o-o-o- o_o_obo'- a_o- o-o_o_o_o-0*o_o-or-o-o_olio-o_oboh obo_o

%È

Kabouten hoet

OLDEBOO8!Í F'pr.p - ?IJilJE F pup- (r-o)-

locnsdag moesten re tegen TIJIÍ-
JE voctballen. In de eerste hel.ft stmd het
nog steeds 0-O. llaar in de trreede helft tre-
g*n rij sat meer aktie. Toen ccoorde Xander
1-O. Ea zo is het gebleven, Nu nroeten vij nog
een rredstrijd tagen, 0.S.F. Al.s lre die nj-unen
zi"jn rre karnpioen. r i r r..

Fraas,
o-o-o*o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-@-o-o- o-o-o*o-o-o-o-o-o-o-+-o-o-o-o-o

O.f.F" F pup. OLDEEOOIil F pup. (o-a)

Dlnsdag noegten snze kabouters nàar 0,ll,F. om daar hr.ne
i.aatste competitÍe vedstrijd te spcLen. 8iJ eea SeLÍJk spcl. varm
vij kampioen ên ÍnochteÍÀ rre verJ.iezen darr uag O.N.F, kampiocn, lel,,
het laatEte gebeurde, n.a.ï'. ïe vàren een goede tveede en dat rrel
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voor her eerste seizoen dat 
'"c neespeeldcn ia deze kabouter com-petitle. rk rnag rrei zegger dat het een gerreldige prestatie is rnededank zíj onze trouwe supporters. Jà... ;"d;;;;risr niét 

-'io"'À", 
rret-rái-ien' Iá*pré;i ;- íËóidÈi"":ïLi: 3F:"iïí:ïteit verd &og eens getoond door de onberyuste lancbloenen te given. voor i,gdere *&;;-;;ilïS:iï;A:"*'aos eên ijsJe en '/ar rariiè liadden- senutttia g]igËi ,à-r*Iïi*.'l;aLs een tewede en sportieve rtneede' naai t"i". ($et neinc traantJe wat híer en daar vloeide virgeten ye nnar-snef),

Jan.
o_o*o_o_o-o-oh_o.-o*o--oro_o_o-o_o_o_o_o-o*o_o_o_9_o-o-o_ol-o_o_o_o-o

we moeslen zqÈzrdag èyèmrí Èeqen ;.í'sporiq.
We fioeSte n Èhuis, d; B€rsp€ hetf b maêlÈen €or cn
sen den ê7 qi t, rzelof .*as *teÁ dus n iscea l

we ê en átet'At . 4- èêrsëcn moesêcza ep het yerd, det wat
j anco 1 lykete,-h365) q|,JEltlioorTra|'sl mqf èc24, Ëiáà e.le> di**t
5ie6e-nia*3Í Tcirs-.Trrn we í,oes be,n f.a,nne' ytag

wi s po r,:a vf qs d* eerste hetlb sber t er- En wispor;a ha
€enloal Lo cq boen dc, Èvvetaa hattf h tyqron w$
Stcrher wg' moch&n de o{trop neineldat dadan
667tan ên FaiTSe. l,'larteï diahad deàal aa de
ga de ran q i ngen aah E ar dc b.l aar1. [,n toe n s*hoptatrtarten de bal vaor de goql. Norben sc.hapta, be
hot d. Q ls hv' niet he hard gedaao t sd had tA h*m
€r w o( in ge, lqtd"Tá.n T tooh d- silteidg ,áhÈ* r ap t -c*ltV6ar Víspotia.

To,'lse
Fi"Êc.._tu--9--



vKtfiGllï[ru FlÍIrK v

la h ,uJ g rtaoi E earr va e a Lal h7et0 a f

kon door ieiS acitt gedaan
w"--rÁgtl\----'

vq n Auifigq
t

aN: ,, bE P.Apncrig Dt*,fr fr,qrJt aA K&evr r'N
'e Zerb.e.{ zêct",tr: je "ztiaa?'rcnEEG '.: ENJeZgra.g,{

W rlnilaa &Fs,ar* /*.€Íê {..r
Y Y'ÊN? ot, X'Hí "TÊi -ï:ÍSi, ffi K,t

OFHdËLE MEDEDELINGEN /c'4^t bdEN. Aaa.

oïcqY.t,t!g{-varaakcrlnS t'b.T. dc 10<lan vra ác Í'1{'T'B'
Balnop! ovrrzlcht vaa dC collcctlova onFcvlll.n-vcflclcrlagl ,

VÉRZEtrERDE BEDRAOEí:

A. ovcrllJdcn dool ccn onrevrl:
f . ,.0oor-- voor ongehtrwdcn;
i. lí.óOOi-- yoo! Beiiucden aá on6cblnilon, koetrtaaor la ilr rlo dcr rcti

L bltJvead. lnvalldltoltr ten boogltc!
f. 9O.OOO,-

g, tiJdtllJlrc qÍbolasongrsahlktbol,dr t.! Loog{trt
f, ?O1-- Pcr rock;

!. gcaaorkuaall8t kosË9Ê; t€o boogat.:
Í' 500,-- por oa6avar' Ïïlrliln"ï$i *ii*:tliloí;.tíffril0ËtÏi..

PRE}IIE:

hrpj.llaa
Jualoreo
Eruiorta

f. 0,6, pcr Jaar
t. 1ê5 par Jaer
t. 2195 pcr Jaar

Drrr grcalc reltdt verrckcnd nrt ilt Bondssoatnlbutle"
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W::ISi
Ia slSoaeao zla kaa gesteld wordlen, dat do vcrzolering val kraèht is
tilààËi-"tÍe .iutqJtï"iteiten, dus'niot allggq-tlJdone bÊt trainen oi
rrei-iiàt"o rÍe.n wedstrij3en. Ook van kracbt tiJdena vorgaderingen, -be-
sprekin*en" feestavondën, aciiviteiten 1,v"rn. rio lotto sn toto e'd'
H;;-;;;;;; li à"enuàni--á*deserzekerd, zo*ol lodivLdueel als 1n clu'n-
verbaacl. ilet naakt nlot uit op uslke ïitJue dí,t vstvoer-plsatsvindtt
pir-a"[ó, átltob'rs, t''êlnr fieÈs of broaiiets of.pcr aaË.er niddel van
ïár"oirr'oit" t"i'""iiu"'i"-"erbanê te broa6*n fi nCï eeu-eeraer gènoenC.':

activitóit. Cok de activiteiten ia het bultànlanê alJa-nodavarzeBerdl
ailmadá d.selnane aan hàt Bedrljfe- an Zoneranonilvoatbal' of Schoolvoet-
baI gaorganigeerd door da K.t{-V.8.
lía! houden de veruekerde r'rbrteken plecles ln ?

A. ovêrli-.1da+ dggr egn g*gaJel..
Ëst is een ongevall.ea-verzeksring dus het OverllJdea (en-vana,olfaprehead
àri.-à"áeie sëitacà) noet veroorzáakt ziJa door eáa oageval' llat is een
ongoval ia de zin der Polis?
,'oadel orgeval eord.t Ye1|staan: de pl0tselingo en rechtstreekse iaretkiag
"ói-ilnanhs llcbaan van ongewoon gelelll van-buiteaalt z6t dat ílaardoor
";;"-;;;;;;tunàie t/a"t te ítel'len-llchaarellJk trstagl ontataatn'
0verliJdan teag5evolge.vaa etin- haltïêrlannlos gf. teagevolSe van een trisr-
ioáà-ÊËrijk te'stelÍen ooraaah iir'tlus gig[ 6eilokt.

B. Bli.iven*e tqvalLiliteit.
Dit betekent e6n bliJvend fuactleverllEe YaD €€a 1lchÁansdeêl door een
ongeval. llst pelcentags van hêt functieverlles lal aloor €ea arts nceten
uoidea vastgpsteld. In de polisvoorraa:nclel ziJa vasta perceotagos vsr-
ue1d, indíea er sprake is vaa een vol.ledig Íuactísvêrlieg. Dê oast-
scUalpiJ kan de vàststel1in8 tot naÍlBsal 2 Jaar qa hgt oagsval uit-
etollèn. Iadl€n €chter eerdEr bliJkt' dat Seao vollecllg beretel nogc-
liJk ig' daa viadt deze vsstatelliag oruotditelllJk dsaraa Plaete. Jii
dc vaetstelling speelt hct htrroep geea rol.

c.
fngcval vaa tiJdeliJke arbel.ósongcscblktboidr ,el or! aanvulll'ag
pláatgvlatle! van Eax. t. ?Or- pór reclr-, ladica er aprake ls raa
órn tokort op bct loon/salarls. BiJ ríorkDancrar dl. 8€aa !êcbt
hrbboD op eeá volledige iloorbetallig van bct looa/aalarlc op Eaoad
rerr oon e.À.O. of een andopê regelÍagr tal hct vorschLl bstaald
roróen tusseo het flEtT0-loovealafto sn alc [EgtO uitkcciag vaa êc
Zlektcret, not ê6D Eax. van l. 7A'-- per roek. D. rcrkgcvert di-e
op groad van C.À,O. of andor€ regellag vêlBlicht 13 h.t aettq-loon/
aa1árie dooe te betalen, kaa gaea bcrosp dosn op dsza varaekeriag,
voor bet gedeelte, dat door benzelf moet roldsa cangtrnlld. VolgÊas
tolisvoofiraaÍd€n zal ia het algeBeoa geen rekcoiag 8sboudsa rotden
iat ovcrrerkgelil, toeslaganr prestatielonea o.d.t d.oc! 1n bePaalde
geval.Ien Íg eoo uitkeriag biervoor aiet ultgcsloten. GcatlvÍgeet{.
rotdt dcrgêUJke kÍ6stj.es voor tê l.ggoa aaa dc Plrna C. Stibbc tê
Rotterdas. Voor personen. dlie vaIlen oailer het Sociaal Fonils
BourniJverheid, is een speclale regsllng gstroffoa. Eoerel bet
nctto-looa doorbetaald rordt, rlndt in v€.l 8êva11cD gean uitkering
plaats over ds toeelagen, die la dleze bettrlJfstak vaak Íordoa go-
gevea. Vandaar, clat aàn deze peraon€a eea aaavrrllesde ultk€r1a6 -iordt verstrekf vaa ?,+Jg6 oveí de aetto uitk€tlng vaa b.t Soclaal
loads tsouraiJverhel.tl, uiteraard Dêt €cu narlaun vaa f. fot-- pcr
rea!. Ook voor persooea, dle oddêr do tlataal-C.A.O. val1en bsstaat
ecn dergelijkc ie8eltng. In d.eze gevalloa r'ot'dt oêa uitkeriag ver-'
strckÈ iar 5% ovei do netto uitkerlng van iL Zlaktóíct.
Z€lfstaniti.gea, die geen eigon wrzokeritrB hcbboa of sen eigeB vér-
ackeriag, d,ie dc in*oustea-scbado nlot vo11od16 dokt! kunaoo Ê?6n-
ceos aaaàpraak nakea oP de rritkeriag van Darilaal f. 70t-- per
reok. Aau-da band van beuiJsetukkea zal Ag iakongtcn-echaêc tsoeten
rortlen aangetooad, De naxiuale uitkeriag ls 2 Jaar.
Tea aanziea van gehurde vrouïêat itie Eg berocp ultocfeo€trr geldt
bet v€rzokerde betlrag van f . ?O'-- peíEek uitsluitenè voor dckking
var d€ koaten. vorboàtlen aan het in-dienst aenoa vaa inrisbouclèliikê-
en/ot vetgl.€egbulp. teze uitkêriag kan naxhaal plaatsvludeD. over
]65 dagea. Ovórlegging van rekenÍn8on' die betrekkiag hebbe! op
dcza kostea is vsrDlicht. 11 ---
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i. uc'e.:gltundlr.e tosten.
Kostea, rclke geaaakt zlia voor g€ggqskuadlga hrlP! IotldeB alêobts
t r"oeá^ indiaá doze aiet verhaalbaer tli! oP aen radero varlokorjtrgt
zosis Ziekaafonêr of partlculisrr lÍsttekostca-wrrclcrdng. Iailie+
er sorahe i3 Yatr een iigen riaioo tll ora bcroep op dccc vcrtekerilg
rordàa godaan. Ycrgoediig ven alilcrl afqt gf|CEte koatca-ken uit-
iiuftàaó plaitpdaáeu ne oatyaa6et mo da ónIOIffSf,E tÍÍ]ll'g. Dc uad.lalc
ufifcriss'is t. Soor-- per oagoval. Toor tradà-celtu.ollfgc hulP ls eoa
bedrat rrán naxfnáel 'f. ?50.---vcrtcter{. 8càÁilc aan bcltr&Aa kuast-
EcUitËca (6oqn pslsoonffJk'letrel) Íordt ai.t_vcrgord".OoL d. scbadc
iaa bdlldi of èoatactleÀzen ir alct Beilckt. lcocbaolgÉag vro
botteeadc Xron3tr oÍ stifttalAaa Í! Ll r.d.r€raelcrqal.

Scbsiloacldinrca.
Vaa alk oagcval dicrt ao apoc<llg aoecltJl pcr lortrllcr lclillag tc
ïorrilcn Brlaaktr llafst btnasn 7 x 24 unr. ltrlilta6ra ae geuoerda
tanlJa z,ul.Ioa ov3r 't elgeuoea vcl ln bchaa0ellng gclotur! rot{ca,
llta dc bclangcn yeu dlc uaatechappLí atat Btrcbaid alJa iloor lloar
lat€ loliliEg.
Dorlrlt Jtr oagevalba aoetan onaialalc 1ll JI tcl,cfoalra! tclald ror.'oca.

AÍbelilcllDl rrao sohedc.
lngcval vao_looasgbadc noet door dc rcdgcver ccu Grocuo Írrtgsvcrs-
veiklariag (spcelaal Íoroullsr voor afriltcllng ven dcrr rehaiie
vrllqn) rorr(lca i,a3.rtlld ea opEezondra vorrlca ara dc tlrle C. 8t
tc iottcrdur lo loFollJk vargszeld gaaadr ran ilc ultttrl[Glb.u

rillnllng Yeq alcrt lcÈadcgc-
vor{cu ala dc tlrre C. EtÍbbo

O-O.

llJk vargczsld gaaadr ran ilc qltttrl[glbdtJcJca
rca dr Zlcktor.t oÍ een aodcr bcviJeatulr raanrlt da actto rlrlbcrÓt-
uttlcrlng bri.Jkt.
ZcllstaadlgËn oatyra8sa aa aauucldiag vra hrt sa8oral ean .p.clasl
folurllcri dat Dr bcrstel lngawltl cn tngcillcaal roct rot{oa.'
Vergociltag vcB E€aaaktr o€dlscbr lost.! kaB alcehts pleatrwlad,ra
aa oatvragst van dÊ ORIGIilEIrE íOÍArg, ÉIkc op vargorl roldeo gc-
rctoutraocÉ. IndLlu resdg een gedealto bctnlil la door Zlclaofondc
of particuller. 

"crzckeraarr 
den kan gcrc{tgra ror{ro gcÈorÊa lct

coglc-aotats eo de afre'rering vau de endaro lngtoUiog.
Àtgrnrl I enilc ve arckeri n g,Joor zc I f et aa9isea.
Drer ih vrtlaelcr{c bedragcn voo.r aclfgteadigca, illc gaca cigu vo*ac-
tar{ag hobbclr ottosrcilend uiJlr bcstart d. rogcll,Jtbrla voor dcrc
pcroorrcn ecn canw],lcn<lc verzekêriug tc alrll,tea. Deae ruzckcrLag
1a tan hrcht tiJd€ls dc clubactlvitcitea (rlc aollcotlcv. yËrs.Icliat)
qa dc pr.[io per Jaer bcdraagt 8ls o[ilrrstr!ádr
l. ovcrllJilcn i f. Or4O pcr Í. 'l.0OO1--
8. bltJvcadc lanllilltctt r t. O.6O gcr t. 1.OOO'*
C. ttJilcllJk eDb. oaSesahlktbriil ; f. 4r-- llo! fo 1r-- ulttcrtag

Yoor. btiJveu.l. iÊÍrridttett (E) roet rioiHel 2ooor o. t"-.llltt'
uttkeriag pcr dag (C) rordcn rcrvcraelor{.
Pcr ilag kaa lariraal f. Ír-- roillco vcrzckord,
Íoorbrl$i
A. l. 5O.0OO,--B. Í. IOO.OOO!--
C, f. 5Or-- gef ilag. Freulc pcr Jaer l. 28O.-.
fuillcn g!o! À (oycrllJdctr) acdevcrtctrr{ ror{t bidrergt ilr prrrlt pcr
Jear f. 26O.--'
Dcga extra-veractcrlng kan gaclotca roldta vle ila fltlrr C. Stlbbo tr
Rottor0a!.
AltgPRlÍEl'r r)trlll I DS-vcracheninr.
Êrcaaln biJ dr Oagevall.an-v€lso}rfil8 rl,Jl ellr lcira vmrlrril,
tíJdanr dr club-actlvlteiteo.
llc rerilalr ultkerlag gor grb.urtcair oÍ llrl. vrtl.grbrurtlolarcn'
bodra.agt f, í.O@.OOOr*-.
Ila prenie, nelko par liit f. OrlO badra.6Èr rordt sïrntcat lrnstorril
nst ds Bonilacontributie.
Di .aDBpaakoltJklalil ran Botorvoer*uigca ir ult6oalot?lr ê4r! dora
r:rrrckard &obtêt aÍJa rolgras do vat. * 12 -*-


