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Artikel 1. 

Er bestaat in Vledderveen (Dr.) een ijssportvereniging genaamd: “NIEUW LEVEN”. 

Artikel 2. 

Het bestuur, uit en door de leden gekozen, bestaat uit zeven leden welke periodiek aftreden volgens 

rooster. De afgetredenen zijn herkiesbaar. De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester 

worden bij onderling overleg verdeeld. 

Artikel 3. 

De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris is belast met het schrijfwerk, de penningmeester 

met het beheer der financiën. 

Artikel 4. 

Uit de leden wordt op de jaarvergadering een kascommissie gekozen om een volgend jaar voor de 

jaarvergadering de boeken van de penningmeester te controleren en op de jaarvergadering  verslag 

te doen van de controle. Ieder kascommissie-lid zit twee jaar en is periodiek aftredend. Volgens 

rooster bij te houden door de secretaris en is niet herkiesbaar. 

Artikel 5. 

Het verenigingsjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. 

Artikel 6. 

Elk jaar wordt de jaarvergadering gehouden. Bij voorkeur in november. Op die vergadering geeft de 

penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen jaar. De secretaris levert zo nodig 

een jaarverslag. 

Artikel 7. 

Het bestuur kan een buitengewone ledenvergadering uitschrijven en moet dat doen wanneer ten 

minste tien leden de wens daartoe te kennen geven. 

Artikel 8. 

Een ieder kan lid worden door aan in artikel 11 genoemde voorwaarden te voldoen. 

Artikel 9. 

Bij het lid worden betaalt men: 

a. Een inleggeld van £1,=; 

b. Vervolgens jaarlijks de contributie. 

Artikel 10. 

Aan ieder lid wordt verstrekt: 

1. Een huishoudelijk reglement; 

2. Jaarlijks bij het voldoen van de contributie één lidmaatschapskaart welke is bestemd voor de 

echtgenote of verloofde en/of samenwonende van het lid. 

Artikel 11. 

De echtgenote, verloofde en/of samenwonende met een lid heeft op de baan dezelfde rechten als 

het lid, doch heeft geen stemrecht. 

Artikel 12. 

De ledenkaart moet aan kaartverkopers of controleurs op verlangen worden getoond. 

Artikel 13. 

Kinderen van leden t/m 15 jaar hebben vrij toegang op de baan. 
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Artikel 14. 

Bij wedstrijden voor leerplichtige kinderen van leden hebben alle kinderen die de school in 

Vledderveen bezoeken vrij toegang op de baan. 

Artikel 15. 

De prijzen welke als toegang tot de baan worden geheven, worden zo veel mogelijk met algemeen 

geldende tarieven in overeenstemming gebracht. 

Artikel 16. 

Een lid dat op een jaarvergadering lid wordt heeft op die vergadering geen stemrecht. 

Artikel 17. 

Leden welke een contributieschuld hebben van één jaar kunnen geroyeerd worden. Indien iemand 

welke als lid is geroyeerd binnen twee jaar opnieuw lid wenst te worden, moet er contributie betaald 

worden vanaf het tijdstip van het royeren. 

Artikel 18. 

De vereniging kan niet ontbonden worden zolang ze nog vijf leden telt. 

Artikel 19. 

Alle bestuursleden welke worden gekozen na in werking treden van dit reglement verklaren bij 

voorbaat dat zij mogelijke verplichtingen, aangegaan door de voorgaande besturen, zulks met besluit 

of goedkeuring van de ledenvergadering, overnemen. 

Artikel 20. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

In werking getreden 1 december 1985. 

H. Veldhuizen  voorzitter 

J. van Nieuwenhoven vice voorzitter 

J.W.F. de Vries  penningmeester 

W. Hoogeveen  secretaris 


