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Artikel 1 

Er bestaat in Vledderveen (Dr.) een ijsclub genaamd: “Nieuw Leven”. 

Artikel 2 

Het bestuur, uit en door de leden gekozen, bestaat uit zeven leden welke na een periode van 3 jaar 

(volgens rooster) aftreden. De afgetredenen zijn herkiesbaar. De functie van voorzitter, secretaris en 

penningmeester worden bij onderling overleg verdeeld. Het rooster wordt door de secretaris 

bijgehouden. 

Artikel 3 

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

met het beheer van de financiën.  De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

Artikel 4 

Uit de leden wordt op de jaarvergadering een kascommissie gekozen bestaande uit twee personen, 

om een volgend jaar voor de jaarvergadering de boeken van de penningmeester te controleren en 

verslag te doen van de controle. Tevens wordt een derde persoon gekozen als reserve. Ieder 

kascommissie-lid  wordt voor een periode van  twee jaar gekozen en is periodiek (volgens rooster) 

aftredend. Het rooster wordt door de secretaris bijgehouden. 

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 een 

jaarverslag. 

Artikel 7 

Als lid wordt aangemerkt een persoon van 18 jaar of ouder. 

Artikel 8 

Een lid van de vereniging betaald jaarlijks het door het bestuur vastgestelde bedrag aan contributie. 

Artikel 9 

Aan ieder lid wordt bij aanvang lidmaatschap het huishoudelijk reglement verstrekt. 

Artikel 10 

Ieder lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergadering. 

Artikel 11 

Kinderen van leden t/m 17 jaar hebben vrij toegang op de baan. 

Artikel 12 

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

geldende tarieven in overeenstemming gebracht. 

Artikel 13 

De vereniging kan alleen worden ontbonden als hiertoe tijdens een bijzondere ledenvergadering 

wordt besloten. Hierbij dienen ten minste 10% van het totaal aantal leden aanwezig te zijn. 

Artikel 14 

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


