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RE.GLEMENT
VOOR DE

IJsclub ,,OOSTERW IE RUM"
(OpgerichÍ 7 Januari 1Eó5)
HOOFDSTUK I.
Doel en Leden.

Ar[. l.
De lJsclub.,Oos{erwierum" stelt zich ten

doel,

de bevordering van ijsvermaak.

Àrt. 2.
Dit doel tracht zij te bereiken

a.
b.
en

,

door het houden van hardrijderijen op schaatsen;
door heÍ houden van hardrilderijen met paard

slede.

ÀrÍ.

5.

Het genootschappeliik boekjaar neemt een aanvang
den 15den November van elk jaar.

Art. 4.
Ieder, die den leeftijd van 1ó jaar bereikl heeft, kan
lid van deze IJsclub worden, en moet zich daarvoor
aanmelden bij een der bestuursleden. De laarliiksche
contribuÍie bedraagt voor mannen f 1.25 en voor dames
f o.5o. Ieder lid ontvangt een reglement tegen betaling
van 10 cts.

2

Àrl

5.

Zij, die voor heÍ komende winterseizoen lid van de
IJsclub wenschen 1e rvorden, moeÍen zich voor I
November bij heÍ IJestuul aanmelden; lvanneer zil zich
nà dien daIum aanmelden, betalen zij 2 gulden contributie.

TiOOFDSTUK II

Van heÍ EesÍuur.
Àrt. ó
Hel Bestuul besiaat uil vijf leden, verdeeld in:

j

gI

Voorzitter, Vice'Voorzitter, SecreIaris, Penningrneester
en lJaanmeester, waarvan jaarlijks in de maand NJovember de eersie twee jaar telkens lwee en het derde jaar
één afÍreedt, volgens een door hen op te maken rooster.
Het Bestuur wordt door de leden gekozen, doch
moet trit ingezetenen van Oosterwierum besiaan. Hij
die ter vervulling van een fusschentijdsche vacature is
gekozen, treedt af op het tildslip, waarop dengene,
wiens plaats hij inneemÍ, moesl afÍreden. De aftredenden
zijn tersÍond herkiesbaar.

Àrt. 7.
Uit de leden der club worden zes keurmeesters benoemd en aan het Bestuur toegevoegd. Tellien jare in
November lreden drie af, doch zijn terstond herkiesbaar.
Àrt-

B-

De verkiezinqen van besluursleden en keurmeesters
geschieden bij meerderheid van stemmen. Bij lweemaal
slaken der slemmen beslisi hetloÍ; stemmen van onwaarde
worden Íer bepaling van de meerderheid buitenqesloten.

l

,l

Í
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,Art. 9.

{

I
,t
rl

De Voorzilter, ol bij ontstentenis de Vice-Voorzitter, leidt de verqaderingen en roept het Bestuur bij.

hll dit noodig oordeelt.
Art. lO.
De Secretaris houdt aanteekening van heÍ verhandelde in de vergaderingen, hii zorgt, dat de tiid en
een, zoo dikwiils

plaats, waar deze gehouden en de onderwerpen, welke
behandeld zullen worden, minstens twee dagen vooraf

ter kennis der leden komen. Hij is verder belast mef
het samensÍellen van aile boeken, registers, verslagen,
lijsten en andere sÍukken niet tot het financieel beheer
behoorende.

Bii ziin afwezigheid wordÍ zijn functie door den
Voorzitter aan een der overige bestuursleden opgedragen,

Art. I l.
I

I
,l

h

De Penningmeester is belast met het ontvangen en
uiÍgeven der gelden en is verplicht daarvan flöuwkeurig boek te houden : hij staaft zijn uiÍgaven met
behoorlijke kwitantiën.

Art.

12.

De Baanmeester is verplichÍ op hef materiaal der
club als : tenten, touwen, vlaggen, palen, nummerbordjes enz. toe te zien en zorgt dat dit op een geschikte plaats wordt bewaard. Hii houdt nauwkeurig
aanteekening over alles, dat aan de IJsclub toebehoorÍ
en is belast mef het toezichÍ op de lJsbaan.

+

Art.

15.

Het Bestuur beslist de geschillen, welke om[renÍ de
ui[legging van dit reglemenÍ zouden kunnen onlstaan.
HOOFDSTUK III.

Van dc Vergaderingen.

Art.

14.

De leden worden jaarlijks in de maand November
zoo mogelilk bij lichle maan, toÍ een algemeene vergadering opgeroepen, welke gehouden zal worden in
een der dorpsherbergen. (volgens roosÍer).
In deze vergadering wordt door den Secretaris verslag uitgebracht aangaande den toestand der club. De
Baanmeester rapporieert over het materiaal en de
Penningmeester doeÍ rekening en vè"antwoording van
zijn [inanliëel beheer.
Door den Voorzitter wordÍ een commissie van drie
persorren uit de vergadering benoemd om de rekeningen
enz., na Íe zien.

Vóór deze vergadering wordt de laarlilksche contri-

butie opgehaald.

Ar{.

15.

In deze vergadering heelt de verkiezing van besÍuursleden en keurmeesters plaats en worden alle voorstellen,
die ter taflel worden gebracht, behandeld.
Indien een voorstel echÍer sÍrekÍ toÍ verandering van
dit reglement, is de voorsleller verplicht, het voor I
November schrittelijk en met redenen omkleed aan het
Bestuur [oe te zenden.
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Over personen wordt schriitelijk, over zaken mondeling geslemd.

Art. ló.

Behalve lot bovengenoemde Vergadering is het Bestuur bevoegd de leden bijeen te roepen, zoo dikwijls

het zulks noodig acht. Op schriÍlelijk verzoek van
acht leden, mits met opgaaf van redenen. is heÍ daartoe verplicht. Alle besluiien moeten met volsÍrekte
rneerderheid van slemmen genomen worden. Bij staken
van stemmen, zie Art. B.

Art.

17.

Bij een buitengewone, door de leden belegde Ver.
gadering, heelt het Bestuur het rech[ één gulden verteering in rekening te brensen en voor een Bestuurs'
vergaderinq 5 gld. Bovendien heell het Bestuur het

recht, als de kas der lJsclub zulks {oelaat, vlaggen
en wimpels 1o[ versiering der banen aan le koopen.

Àrt.

18.

In gewone algemeene vergadering, wordt door

Be-

stuur en aanrvezige leden besproken, welke ijsvermaken
in den aanstaanden winter zullen worden gehouden.
HOOFDSTUK IV.

Àrt. 19.
De aangilten van de le houden rijderijen,

prijsuitdeelingen van ledenrijderiien en feestavonden der club,
worden gehouden bi; een der lrasteleins in het dorp.
(volgens roosÍer). Kinderen beneden 16 jaar worden
bij prijsuitdeelingen en andere feestavonden der lJsclub
niet foegelaÍen. (uitgezonderd bi; Kinderwedstrijden).

ó

De verteeringslrosten van Bestuur en Keurmeesters,
bij een ledenrijderij met prijsuitdeeling en leesta vonden,
rncqen niet hooger worden dan Í tO.OO.
ArÍ. 20.
De leden hebben het recht ..,an vriien toegang op
de ijsbaan.
Zi1 zullen dan echter voorzien moeten zijn van

een

herkenningsteeken. Deze herkenningsteekens zijn beslist

persoonlijk Tevens hebben de leden het rechi een
dame gratis op de baan mee te nemen, mits ook
zij voorzien is van een herkenninqsleeken.
Àlle onderscheidingsteekens moeten zichtbaar ge*
dragen worden.

Àrt.

21.

Ieder persoon, geen dorpsgenool en qeen lid zilnde,
kan tegen belaling van 40 cts. [oegang op de ijsbaan
bekomen bij de hardrijderijen.
De mannelijke ingezeteuen van Oosterwierum. boven

de 1ó jaar, belalen bij iedere hardrijderij f l.oo

en

dames niet-leden 5O cts.
Schoolgaande kinderen van leden hebben vriien Íoegang op de ijsbaan en van niet-leden beÍalen voor
ieder winÍerseizoen 25 ct, voor een toegangsbewijs.
Niet-leden betalen op gewone dagen ol Zondagen,

wanneer geen rijderijen gehouden worden,
voor een toegangsbewijs op de ijsbaan.

25

cis.

ArÍ. 22.
Jaarlijks worden
minstens

4

op de

aandeelen van

Àlgemeene Vergadering
ijsbaan uitgeloot.

de

I

7

Het Bestuur heelt het rechl Íe bepalen, wanneer op
de ijsbaan gereden mag wordcn en zal door een teeken
hiervan kennis geven.

HOOFDSTLIK V.
SIo{bepalingen.

Àrt.

25.

Wanneer hef aantal leden lot beneden twaalf is gedaald is deze IJsclub onlbonden. De in kas aanwezige gelden zullen dan na voldoening der schulden,
door de leden feestelijk worden velbruikt.

,

Arl.

24.

Dit reglemenl treedÍ onmiddelli;k in werking en
wordÍ, zoo een der leden dit wenschl, aan een herziening onderworpen, indien mins{ens 2/3 van de op
de gewone

algemeene vergadering aanwezige leden

zich daarvoor verklaren en wanneer aan

Art. 15

is

voldaan.

Aldus herzien en vastgesteld door de aanwezige
leden in de Algemeene Vergadering gehouden op
18 November 1952, ten huize van J. Hoitinga
alhier.

HeÍ Besíuur '
F HEMMINCA, Voorziííer.
T. KOOIKER, Trce- VoorziÍíer.
T. D. DOUMA, Secrelarrs.
T. B. DOUMA, Denningmeesíer.
S. HOOGMA, Baanmeesíer.

