Reglement van de IJsvereeniging "Oranjewoud"
te Oranjewoud opgericht 7 januari 1929

Grondslag en doel.
Art. 1
De ijsvereeniging “Oranjewoud”
gevestigd te Oranjewoud stelt
zich ten doel het bevorderen
van de ijssport in het algemeen
en die onder de jeugd in
het bijzonder.
Middelen.
Art. 2
De vereeniging tracht dat
doel te bereiken door het
aanleggen en onderhouden
van een geschikt oefeningsterrein, het uitschrijven van
wedstrijden, het houden van
huishoudelijke en andere
vergaderingen en wat verder
dienstbaar aan de ijssport
kan worden gemaakt.
Leden.
Art.3
Wie lid wenscht te worden
kan zich daartoe bij een der
bestuursleden aanmelden
en wordt direct als zoodanig
ingeschreven. Het inleggeld
bedraagt bij lidwording ƒ 0,50.
Art. 4.
De minimum contributie
bedraagt ƒ 1. Gehuwden kunnen
door het bestuur met een
contributie van ƒ 0,50 vrijgesteld worden
Art. 5.
De contributie moet voor
1 December worden betaald. Wie
niet aan die verplichting voldoet wordt gewaarschuwd
en kan door het Bestuur van
de ledenlijst worden verwijderd.
Art. 6.
Het lidmaatschap geeft
recht tot het berijden der bijbanen, het bezoeken der vergaderingen en uitvoeringen
door de ijsvereeniging uitgeschreven.

Art. 7.
De leden ontvangen
ieder jaar opnieuw, na het
betalen der contributie een
bewijs van lidmaatschap.
Dit bewijs is streng persoonlijk
en kan niet uitgeleend worden
Art. 8.
Tevens ontvangt elk lid
jaarlijks een bewijs, waarmee
een dame voor dat jaar vrijen
toegang kan verkrijgen tot
het bezoeken der ijsbanen,
wedstrijden en uitvoeringen
door de ijsvereeniging uitgeschreven.
Art. 9.
Aan huisgenooten van leden,
mits beneden 16 jaar, kunnen
doorloopende kaarten voor
een jaar worden verstrekt,
die toegang tot de ijsbanen
en de wedstrijden geven
tegen een betaling van ƒ 0,50.
Art. 10.
Leerlingen der gewone lagere
scholen, wier ouders lid der
ijsvereeniging zijn, hebben
vrijen toegang tot de ijsbanen.
Eereleden.
Art. 11.
Zij, die zich ten opzichte der
ijsvereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt,
kunnen op voorstel van het
Bestuur tot eereleden worden benoemd, indien minstens 2/3 van der ter vergadering aanwezige leden, waarin
het Bestuur dit voorstel doet,
zich daarvoor verklaren.
Art. 12.
Eereleden zijn vrijgesteld van
contributie en hebben vrijen
toegang tot de ijsbanen en
de uitvoeringen.
Bestuur
Art. 13.
Het Bestuur bestaat uit
zeven personen, alle uit de
leden gekozen.

Art. 14.
De Voorzitter leidt de vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Art. 15.
De secretaris is belast met
het bij houden der notulen,
het voeren der correspondentie
en het bewaren van het archief.
Art. 16.
De penningmeester heeft de
zorg voor het geldelijke beheer.
Art. 17.
Bij de twee baancommissarissen berust de zorg voor de banen,
het toezicht op andere terreinen
en de bezittingen der vereeniging.
Art. 18
De twee andere bestuursleden
moeten, zoo nodig, de functie
van elk der overige waarnemen.
Art. 19.
Bestuursleden hebben 3 jaar
zitting. Ieder jaar treedt in de
vergadering, genoemd in
Art. 22, een derde volgens
rooster af. De aftredenen zijn
terstond herkiesbaar.
Art. 20.
Hij, die ter vervulling
ener buitengewone vacature
tot lid van het Bestuur is
gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene, wiens
plaats hij inneemt, zou
moeten aftreden.
Art. 21.
De bestuursleden verdeelen
hun functies onderling.
Vergaderingen.
Art. 22
Minstens eenmaal per jaar
moet een huishoudelijke vergadering worden gehouden,
zooveel mogelijk in de maand
october.

Art. 23.
De huishoudelijke Vergaderingen worden uitgeschreven
door het Bestuur. Ook
wanneer minstens 20 leden
een met redenen omkleed
verzoek daartoe schriftelijk
bij het bestuur inzenden,
gaat het bestuur tot het
uitschrijven eener dergelijke vergadering over.
Art. 24.
De datum en de plaats der
huishoudelijke vergaderingen
en de wijze der bijeenroeping
der leden, wordt door het
bestuur vastgesteld.
Art. 25.
In de huishoudelijke vergadering, genoemd in Art. 22
doen secretaris en penningmeester verslag en verantwoording over het afgeloopen
jaar. De voorzitter wijst in
deze vergadering een commissie
van twee personen aan, om
de bescheiden van den
penningmeester te controleeren.
Art. 26.
Het Bestuur vergadert
zoo vaak, als dit dat noodig
oordeelt.
Stemmingen.
Art. 27.
Alle benoemingen geschieden
bij volstrekte meerderheid van
stemmen. Er hebben zooveel
stemmingen plaats, als er verkozen moeten worden, tenzij de
vergadering op voorstel van het
Bestuur anders beslist.
Art. 28.
Niet ingevulde of niet
duidelijk ingevulde stembriefjes worden ter bepaling
van de meerderheid, buiten
gesloten.

Art. 29.
Indien bij eerste stemming
geen volsstrekte meerderheid is
verkregen, wordt tot een tweede
vrije stemming overgegaan.
Als ook nu geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen,
heeft een derde stemming
plaats, tusschen de beide
personen, die bij de tweede
vrije stemming, de meeste
stemmen op zich verenigd
hadden.
Art. 30.
Wanneer bij de tweede
vrije stemming twee of meer
personen met een gelijk aantal stemmen in aanmerking
komen, wordt door een tusschenstemming vooraf beslist wie
hunner op het tweetal zal
worden geplaatst.
Art. 31.
Indien bij een tusschenstemming of een derde stemming de stemmen staken,
beslist het lot.
Art. 32.
Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling
gestemd.
Art. 33.
De Voorzitter opent de stembriefjes, de secretaris houdt
aanteekening van de uitgebrachte stemmen. Beide
worden door een lid
gecontroleerd.
Van de IJsbanen, Wedstrijden, enz.
Art. 34.
Bij het openstellen der
ijsbanen worden gewone
dagen en wedstrijddagen
onderscheiden.
Art. 35.
De prijzen der toegangskaarten worden door het
Bestuur vastgesteld.

Art. 36.
Het Bestuur wijst zooveel keurmeesters uit de leden aan, als het
noodig oordeelt
Art. 37.
Het Bewijs van lidmaatschap genoemd in Art. 7 en het
bewijs bedoeld in Art. 8, moeten
bij het bezoeken der gelegenheden, genoemd in Art. 6
zichtbaar gedragen worden.
Art. 38.
Hetzelfde geldt van de kaarten
bedoeld in Art. 9, bij het bezoeken
der banen.
Art. 39.
Het Bestuur heeft het recht
ieder, die zich op de banen
wanordelijk gedraagt, den
toegang tot de banen en
andere terreinen van de
ijsclub te ontzeggen. Hetzelfde geldt ook van bezoekers
van vergaderingen en uitvoeringen door de ijsclub
uitgeschrevene. Wanneer
uitgeslotene een lid der
vereeniging is, heeft deze
het recht van beroep tot
herstel in zijn rechten op de
eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering bedoeld
in Art. 22. Daar kan hij
dan bij Vergaderingsbesluit
in zijn rechten hersteld worden.
Art. 40.
Deelnemers aan wedstrijden
enz. moeten zich aan de uitspraak
van de keurmeesters onderwerpen.
Art. 41.
Het Bestuur stelt de voorwaarden vast, waaronder een
wedstrijd plaats heeft.
Art. 42.
Het Bestuur heeft het recht
voor rekening van de vereeniging
zooveel personen in dienst te
nemen, als het in 't belang
van zaken noodig oordeelt. Ook bepaalt het Bestuur
de bezoldiging.

Vereenigingsjaar.
Art. 43.
Het Vereenigingsjaar loopt
van 1 November tot 1 November
van het eerstvolgende jaar.
Slotbepalingen.
Art. 44.
De Vereeniging kan niet ontbonden worden dan door het
Besluit van minstens 7/8 der
in een speciaal daarvoor
uitgeschreven vergadering
aanwezige leden.
Art. 45.
Na ontbinding worden
de goederen gerealiseerd
en de opbrengst, benevens
de in kas zijnde gelden,
na aftrek van het door
de vereeniging verschuldigde
besteedt overeenkomstig
de beschikking der vergadering. De gelden mogen
nimmer onder de leden
der vereeniging worden
verdeeld.
Art. 46.
Reglementswijziging kan
slechts plaats hebben in de
vergadering bedoeld in Art. 22.
Art. 47.
Deze wijzigingen kunnen
worden voorgesteld door
het Bestuur of door minstens
20 leden der Vereeniging.
Deze moeten hun voorstel
tot wijzigingen voor 1 October
bij het Bestuur schriftelijk
inzenden
Art. 48.
In alle geschillen omtrent de uitlegging van dit
reglement en in alle gevallen,
waarin dit reglement niet
voorziet, besluit het Bestuur,
behoudens beroep op de
Vergadering genoemd in
Art. 22.

Aldus vastgesteld in
de Huishoudelijke Vergadering
van zaterdag 15 October 1929
ten Huize van den Heer
Tjaarda te Oranjewoud.
A.

Waterlander. Voorzitter
G.H. Brouwer. Secretaris

