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In dit mededelingenbl-ad treft u aaa, ned.ed.elingea ons medegedeelcl
door dlverse ned.ed.eLers,

FIet bestuur weet mede te delen d.at er binnenkort weer een bulten-
gewone ledenvergad.erÍ.:rg iË, d.it net het oog op d.e verkl.ezlng van
een nieuwe penningmeester"

U.IJuisman d.eeld.e nede d.at de gé]eÈtfqrd,e voorloplge, hoognodíg
medegec[ee1d.moestword.enaant1effi'Verd'eraeêr[í'Í.tt.u1Ënantede
d.at, hoe meer mensen er mee gaa.n naar Hensbroek (Apollo ), hoe ]s€ler
d.e kosten komen P.ll. of nog beter gezegd", hse meer mensen, hoo neer
er mee hebben te d.elen 1n de kosten van het velsroer.

l'Iat de wriJdag betreft van het trainingssehena, d.aar ïrordt l
naarstLg aan gesleuteJ-d, weet het bestuur mede te delen, het kont
we1 goed.. js
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0p de jaarvergadering varr 5/7 j,1. r,rerd het voorstet van het
bestuur tot kontrlbutieverhoglng aangenomen. De bedragen zien er
thans (excl-. Bondskontributié) áts hèt volgt uLt:

SenÍorenf 1O5r- A jr.mioren f 65t-
B + C junioren + nl.et spelende leden f 4Or-
D pupil.l-en f 2Br- en E + tr' pupiïLen f 14r-
ZoaLs reecls eerder gemeJ.d. is het d,e bedoeling d.e kontributie

2 x per jaar automatisch te j:men. De Ied.en ctie de d.oor D.Rei.tsna
v e r stre kt e machtÊglrygkeqrien--uog:-nlei*bebbea lneel"esêrd, word*a-=---lÍïngenilverzocbt dit zo spoed.lg mogelijk te doen.

levens 1s op d.e vergadering besloten het d.onateursgeld te verà.^-e
hogen va^rr Í 10r- tot f L5r-. Donateurs die een clubblad wensen te
ontvangen d.ienen Í 25 r- te betalen'

Degenen die geen prijs meer op het krantje stel-Ien worden vêr-
zocht d.it voor 1 septenber bij het bestuur te melden.

Donateurs met voetbal.l-end.e kinCleren ontvangen uiteraard. auto-
nati-sch een elubblad

ï'iet bestuur
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Oefenwedstrljden Oldeboorn 1, O1deboorn 2 en Oldeboorn zm.

êggàstus
Zaterdag 9

Vertrek va,rruit
Zaterilag 16
]$oensdag 2AI;loensdag 20

Zaierd.ag 25

l.Iaandag 25

DJ.nsdag 26
Dlnsdag 26

Apoïlo1-O1deboorn3-
Apol-J-o2-Oldeboorn2

het Doelhof rra;ar ïIensbroek Nli

O]-deboom. 1 - t,Íoudsend I
Oldeboorn].-ODVl-
Thor - Old.eboorn zm

Buitenpost 1 - OLdeboorn 1
Buitenpost 2 - Oldeboorn 2

}ïoord.bergun - Oldeboorn zm

OldeboornL-l,IÍ'liI
Oldeboorn2-Thor2

16.O0 uur
l-6.OO uur

per ïnrs L2.50 uur
19,00 uur
19.OO uur
19.OO uur
19.OO uur
19.OO uur
19.0O uur
19.OO uur
19.00 uur

,supporters die de reis naar ijensbroek NIÏ mee wilLen make4r_
rnriian ziah onseven bii ïi,I-Huisman Swet'cebuorreir 28 tel . 657
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À. junr 3. jun.
Geraril Visser theo de Groot
Jan cle Bper llenk Nuuan
G.Heerma Romke v.d. Veen
T.Jel-sna Peter ïpna
J.Kroes

C. jun. D.pup.
Henk v. Dijk R.Kooistra
Hilbert Dijkstra T.Tigchelaar
Froucko Kleefstra' li[,J,Ykema
Jelle Visser E.Zwaagstra
Siegfried Visser Joris Fokker
Gerke van Kalsbeek Kees Reitsma
Theun Poepjes R.J. v.d. Vegt
Jeroen ï'okker J.Bouna 5-12-t 69

De foto.rs mqeten ingeleverrl worden bij de jeugdsecretaris,

JORÏS QUÀRRE ACHTEROM '' 1 1
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De voorlopige selektie van zowel het 1e al-s het 2e elftal.
P.Iysma 1e elftal HiJ.v.d. Krieke 2e eLftal.3.Haspe1s J.Ka1sbeek
E.Riemersma M.Kleefstra
H.Nieuwlancl S.Huisnare
Joh. ile Jong K.Àkkernan'e i''' '--'- :!' :'

J. cle Jong S.Hoekstra
I,Poep jes M.v. d Meulen
R.Valk S.Teunissen
T.v. d.Meer T.Roclenburg
S.Oosterbaan R.Veldstra
S.Rinsma lfl.Voolstra
J.Meester À.Oosterhof
H,Oosterbaan W, Zandberg
J.Ott er
H.v, d. Ifuieke
llf .Visser

Keepers: BovêÍr-êïl nevenstaanrle personen worclen
D.Valk verzocht dinsdag a. s. op ile tralningen
1[iVeenstra te verschi jnen rzie trainlngsschema.
Joh. v.do Sl,uis
+l+l+r+r+r+r+r +r+r+t+r+t+r+f+r+r+r+r+l+r+r +r+r+r+t+r+r+t+t+l+t+f *t1r+r+t+l
Irainingstijden 1980-1981 .aanvang senioren 5 aug. jeugd 11 augustus.

Maandags 1B.OO-19.00 uur jr:nioren D trainer H.van Dijk
19.00-20.00 uur junioren C trainer H.van Dijk

Dinsrlags 19.00-20.00 uur 2e+ za.sen,trainer H. r1e Soer
20.15:21,1 5 uur 1 e elftal trainer H. ile Soer

ïÍoensdags 19.00-20.O0 uur junioren 3 trainer H.van Dijk
20.OO-21 .00 uur junioren A trainer H.van Dijk

Donderclags 19.00-20,00 uur keepers trainer H. de Boer
20.15-21.1 5 uur 1e elftal- trainer H, de Boer

Vrijdags 19.00-20.00 uur 3er4e, en
zo'en zà' "lïárrr"" zie toer-icntine.



OFFI clËLE ÍTIEDEDELINGEN

Algcmana JaarliJkse I'$IENITSRGAIIERÏNC V.V.t O1!E3Q9RN

DOrDgnmG 3 JUtr 1980. )
in trOasr HuÍ.srf
Aanvang 20.00 uur PrecLes

'pii

l-a1, OpanJ.ng

2. ïngckonen etukken
5. Notul.en ea Jaarserel.ag
1. Vcrslag van de JeugdcouaÍ'ssLe

5 . FlnoneÍ'eel. vcrsl-ag
6. Bspport kssaoÍ'miegÍe + henoemJ-ag nleun 1id

7 . Begrottng 1980-1981 + voors'teI van hE* bestuur
rr- -L - -..À-!i---!t*^-l^aa.f na O]t of eontrltnrtlcnrerh.ogÍng

Eer + 5€noelqfng nlelrrr LÍd van de

bo oordellngsconnles I'e

9, PÀUZB 'r t rà
10. fers3-ag rcdaktlc nen het clubbl.ad

IL, voorbereÍd,íngsbcelult tot het starten varl êen

ondernoek naar baaLbaarheld van een clubgebouw

1. s "Itr. de tetrrrleelub
]-2. TERKÏEZING ffiSTU{IR

Àftred,end: $ . Huisoaa (niet herkles-

J.SpoeLstra

13. Rond.vraag
L4. SluJ"tlng
\a

a

I

a
ï,ed,en góor"o ?oor 1 JanuarÍ L962
d.e vengad,erLn6. ---
BrLef Jág net tegencanclldaten voor
nen Ln]-êvêren voor d'e aa^rrvaag van

t
hebbsa toagang tot
hst bestuur kan
de rrergaclerÍng.

a

Se6*, J.$poelgtra.


