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Bijvoegsal tot do Nederlandse Staatcoarant van 
Donderdag 16 October 19477 No.200. 

STATUTBN 
VERENIGDCG:IJsclub anarbrug,govestigd to Glenerbrug, 

gemeonto 7.nschedo. 

Artl.Do vereniging is gonaamd:ItTsclub Glanarbrug,an is genes tigd 
to Glanarbrug,goweenta Enschede. 

Art.23Do vereniging is eon algeweno vereniging vPn ijsvermak 
Glanorbrug en omotrokan op neatralen grondslag. 
Zij stelt zich ten doel do ijssport 6ndor haar -.Loden ta bevor- 
aeren en tracht dit doel, to boreiken langs wattigon wog door 
het houden van vargaderingen l aismode door: 
a.hat heron of in eigen behoor no on van non i -  baan; 
b.het dean b-oafonen dor schaatssnort; 
cohot uitsohrijvon van on hot bovorderen van doolnamo aan wod7  
strijdon; 
d.andore wottige middolon,die tot het dool bovordarlijk kunnan 
zijn. 

Art.3.Iedcyrl dire zich daartoo aanmldt l kan lid of donatour warden 
nader bij huishoudelijk reglomont garegold. 

Art.4.1int lidmaatschap of hot donatourschap eindigt: 
a.door scnriftolijke opzoggin aan den oncrotaris van hat br.- 
staur v66r 1 November van elk j:lar; 
b.door overlijdan van not lid of don donataar; 
c.door rojorJant krachtans boo:I-Lilt van do c.l.goaeno vargadd2ring, 

Arts 5.hot bostuur bastaat uit 9 of weer aloardorjariga lodon.Zij wor-(  
don 07) do jaarvergadering uit en door do lodon gokozan,Hat is 
gewanst I dat do bestuursledon persoonlijk booefonaars van do 
schaatssport zijn. 
Jaarlijks troedt (;en ge enite v,rt hot bostuur vo g,,ns nen op 
to makon rooster af;zij zijn terstond horkiesbaar. 

Art.6.H:et bo8taar is belaot met do biding der zaken,de varoniging 
betroffanda.De rechton on verUiciatingan van hot bastuur wor- 
don nader bij haishoudalijk rogiomont waschrow;n. 

Art.7.Do inkomstan dor veroniging zallen bostaan uit: 
a.contributio der laden; 
b.donatoursgaldon; 
c.entr6e-gelden; 
d.schenkingen; 
a.legaten. 

Art.8 2 liet verenigingsjaar loopt van 1 'November tot ultimo October. 



11V. B. 

Ar1,9jaarlijks in de manj November wordt de jaarvergadering 
Verdere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestunr 
dit nodiz; oordeelt of 10- 1eden of donateurs dit wensen. 
Dit verlangen moot schriftelijk aan den voorAtter ter kennis 
worden gebracntldie daarop binnen eon week de vorgadering doet, 
aankondigen.Blijft de voorzitter in gebreke'te voldoen aan zo-
danig verzoetl dan hebben bedoelde laden of dontears het rectt 
zolf daartoe over te gaan. 

Art,10.Wijziging der statuten gesohiedt alleen door de .algemerie ver-
gadering en vereincht 2/3 van de stelimen der aanwezige leCen, 
flijzigingen in do statnten treden niet in werking,alvorens 
op do KOninklijke goedkenrin zal zijn verkrogen. 

Art.11.A1 hetgeen verder regeling behoeft l zal bij huishoudelijk reg1 
ment worden be-oaald,hetwelk door de algemene vergadering op 
voorstel van het bestnar wordt vastgesteld.Dit huishoudelijk 
reglement mag goon bepaling bevatten,strijdig met dense statute.-1, 

Art.12.De vereniging is opgericht op 19 Januari 1940 en is eangegaaa 
voor den tijd van 29 jaarl te rekenen vanof den oprichtingsdatum, 
derhalve eindigende op 18 Janu.ari 1969. 

Art.13.De vereniging wordt ontbonden door eon daartoe strekiond be-
sluit van de algemene vergaderin:71waarbij tevens de bestemming 
der opbrengst van de to gelde t sken bezittingen wordt be—
paald,zuls met inachtnemening van het bepaalde in art.1702 

w.g.HaTubs. 	1e.Voorzitter. 
w.g.P.Berkhey.le.Secretaris. 
w.g.G.H.Ter Haar Sive Droste 

1e.Penningmees.er. 
w.g.G.Ruiter. 20.Voorzitter. 
W.-.11.Lansink.2(1.Secretaris. 
w.g.BGH.Boors.2o.Penningmeester. 
w.g.E.Koopmans. Bestnurslid. 
w*g.W*Jongbloed. 
witrgp.J.A.Besseler. 
w.g.J.van Endo.  
W.g.J.Schuitemaker. 71 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d.19 April 1947 no.50. 
Mij bekond, 

De Minister van Jastitie, 
Namens de Minister, 

Fret Hoofd der 1e.Afdoling, 
Th.v.Sasse volbselt.• 
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WERKZAAMH3D2N VAN I1 D1STUUR. Art.1. 

A. De voorzitter geeft oDdracht tot hot uitschrijven van vorcaderin—
gen.Hij onent, leidt en sluit de vergadwzingen.Bij hem berast ooL 
de leiding bij wedstrijdenonz.Bij afwezigheid treedt do 2e.voor—
zitter of eventueel eon ander bestuurslid in zijn plots,met de—
zelfde reohten. 

D. Do secretaris noudt de notalen bij van olke leden—en bestuursver—
gadoring.HU leest doze on de earstvol.7ende vergodoring voor tor 
goedtwuring.Verder voert hij r.11e ool.resondentie namr:n het be—
stuur en noudt het archief bij van elle inkomende ea uitgaande 
stu'Lken in volgorde van binnenkomst en nitganc.Verdor wordt van 
elke wedstrijd eon bekno-ot verolag opgaakt,Hij wordt bijgest-wn 
voor de 2e.secretaris.De werkverdeling heoft plats in eon bestnurs-
vergodering. 

C. De penningmeester is belost met het beheor der golden von de ver—
eniging en is daarvoor aansDrakelijk.Htj doet goon bnteling zondor 
kwitantie to ontvangen.Jrarlijks doet htj eon vorsia van inkom—
sten en uitgaven.Hij lu verplicht eon rogolmatige en overzichte—
lijko boekhoudin; to voeren.Het bestuur is bevoegd ton allon ti j--
de de overlegging dor boeken en bescheiden van den perningmenstr;r 
to vorderenlwOaraan daze moot voldoen.Hij wordt,voor zoir)r hodig, 
bijgestaan door den 2e.1)enningmeester. 

Art.2.0p de ja.arvergadering wordt eon commisoie benoemd van drip 
sonen voor control's der bescheiden van don penaim'Ae.:9ter.Uj 
brengon van huh b-rvinding vorsiag uit en adviBoren de vergderinr; 
het al of niet goedkeuren hiervan. Elk jaar treedt 64.E der commis—
sieleden of en is nit dadeli;jk herkieubaar. 

Art.3.De contributierdoor de leden aan de voreni3ing versbhuldigd, 
bedragen per jaar: 
Voor elk lid f. 1,50 perjar minimum, met inachtnemin v-n het vol—
gende: 
Zijn or ait 66n gozi::,  meerd.ere persohrIn lid tdan betalen doze eon 
verminderde contributin tot en met de leoftijd van 17 joar. 
Is het hoofd van het gnziAl of de kostvinnerI lid,den b.)taalt de 2o, 
nersoon eon minim= van f,0,60 per j-ftr. 
Het derde of volgende grIzinslid of loden betalen eon minimum vAn 
f.0.40,mits doze gezinsleden jongor zijY, als 18 jrar. 
Inwonende gezinsieden,dio de lenftijd van 18 jrar baroikt hebben, 
zijn zolfstandig lid der vereniging, 
Kinderen van loden tot en met de loeftijd von.13 joar zijn vrij 
van contributiebetaling en'ontvangen darrvoor onn kostoloze toe—
gangskaart tot do ijsbaan. 
Dienstplichtige leden—militairen ontvangen,tijdons hun militaire 



diensttijd l een kostoloos bewijs van toogang.aj blijvon,zonder 
betaling van contributie,gedur)ndo hnn dien8ttijd lid der vor—
oniging. 
Bovonutaando contribu_ti regolinct kan in de algomone jf-,arvorgado—
ring worden gewijsigd, 

Art.4.Donateurs betalon por seizoon eon bodrag vt'n minutons f.1.50. 
Zij hebbon dan recht op vrije toegalv tot de ijobaan en bij wod—
strijden en vergadoringen van do vorening,doch hobbon gi6n 
stemrecht. 

Art.5.Ioder jaar to glen 1 Novr-r:bor mootcn do lodon aan han financino 
verplichtingon hobben vold ,ani tegen afgifto van soisoenkaart of 
kwitantie.11ot voorstaande goldt ook voor donatours. 

Art.6.Do jaarvergaderin,, wordt in do maand November gehouden, 
Art.7,Loden vanr't 18 j-,ar zijn otoragerachtigd. 

stommingon over personon geschiodt schriftelijLl ovor zaken mon—
deling.Voorstollen eioen oc3n. volstrekte neerdorboid V?%i steLmen. 
Voor roglemontswijzigincon moeten zich 2/3 der aanwozige leden 
verklaren.Bij staking van stemmen wordt het vocrstel goaoht to 
zijn verworpen. De 1e. en 2o.stemminG is vrij.lsoren darde stor,irinf; 
nodi,20 dan gesobiedt di o over porsonori woiko oij do 2e.stomuainc 
de meoste stommon op ziob vorenigdon. 

Art.8.liandhaving der orde op en in do nabijilein von do ijobaan kunnon 
opgedragen warden ann eon baancommionie l dio tevons zorg 
dat do banori zich in goods staat bovindeny zulko volgens aanwij—
zing van hot bestunr.Bij wedstrijdon worden nit do daartoo beLwr 
mo lodan eon. wedstrijdcommissie brmoomd, 

Art.9.Geen liu zal ooit for z'ake vnrizlinr) .it dit reglement voort— 
vloeiend,a aanspraken,de vereniging 	recbton kwinen betrekKon, 

Art.10.Wijzi[;ingen in hot reglement kan door het bestuur of door min—
stens 8 lodon worden voorgestold. 

Art.11.In g)vallen,waarin di; reglement ni ,t voorzitI beslist hot 'Dos- 

stuar. 	 hot Bostaar: 
H.Wubs. 	1o.Voorzi'i;ter. 
D.Borkheij. 	lo.snoretaris. 
G, I. Tor Haar 3ivo Drosto. 

lo.Ponningueestor. 
G.Rnitor.. 	2e.Voorzitter. 
R.Lansink. 	2e,Sooretaris. 
B. H. Boors. 	2e.PatTrJ.ingmeesto2. 
H.KoopDanss 	Bestaurslid. 
W.Jongbloed, 
J.A.Besseler. 
J. van Endo. 
JoS0hait.IMPkOro 	22 
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