Contributie en vrijwilligersbijdrage
Vele handen maken licht werk.
In de Algemene Ledenvergadering/oprichtingsvergadering van 21 oktober 2015 is het
contributiebeleid van Tc De Snelle Sprong vastgesteld. Naast de vastgestelde contributie (zie
onderstaand) wordt jaarlijks aan alle seniorleden een zogenaamde vrijwilligersbijdrage in rekening
gebracht. Deze vrijwilligersbijdrage kan men terugverdienen door (2 x 4) 8 uur per kalenderjaar
bardienst of ander vrijwilligerswerk te doen. Hiervan wordt een registratie bijgehouden door de
barcommissie. Na afloop van het kalenderjaar zal de penningmeester zorgen voor de terugbetaling
van de vrijwilligersbijdrage aan degene die dit hebben aangetoond.
Natuurlijk is er een reden voor deze actie. De huidige exploitatie van kantine en 9 banen is te duur in
verhouding tot het aantal leden. De groep vrijwilligers die het park nu onderhouden en de kantine
beheren is te klein. Besloten is het onderhoud zoveel mogelijk in eigen beheer te gaan uitvoeren en
zodoende kosten besparen. De openstelling en bezetting van de bar moet zorgen voor meer
inkomsten waardoor ook nieuwe tennisbanen gerealiseerd kunnen worden. Deze zijn aan vervanging
toe.
Met alle inspanningen van leden denkt het bestuur de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, de
samenhorigheid en speelplezier te bevorderen en daarmee een sportieve en recreatieve vereniging te
zijn. Vrijwilligers werkt hoeft niet vervelend te zijn, het kan heel gezellig zijn om je samen met je
tennispartner/groep in te zetten voor je vereniging.
Inning van contributie en vrijwilligersbijdrage
De inning van de contributie en vrijwilligersbijdrage gaat jaarlijks via automatisch incasso en zal
omstreeks 26 februari worden geïnd. Mochten er bijzondere situaties zijn kan men in overleg met
penningmeester een regeling treffen. Die mogelijkheid zal per aanvraag worden beoordeeld.
Wachtgeldregeling
Voorts kennen we de wachtgeldregeling; deze houdt in dat als men gedurende het jaar dusdanig
geblesseerd raakt een stukje van de contributie terug betaald krijgt, men kan door de omstandigheid
immers geen gebruik maken van het lidmaatschap. Vanaf het moment dat men aangeeft geblesseerd
te zijn (bij de penningmeester) wordt de restitutie berekend. Het jaar erna is men weer volledig
contributie verschuldigd tenzij men zich voor 31 december afmeldt. Achteraf melden kan uiteraard
niet.
De contributie per jaar is als volgt vast gesteld:
Seniorleden
Studenten
Niet lessende jeugd
Lessende Jeugd
G- tennissers

€ 145,00 + vrijwilligersbijdrage € 45,00
€ 85,00
€ 65,00
€ 35,00
€ 65,00

Hoe werkt het terugverdienden van de vrijwilligers bijdrage?
Er wordt elk jaar opnieuw een kalenderoverzicht gepubliceerd op de website Tcdesnellesprong.nl
waarbij alle activiteiten en data genoemd zijn waarvoor een senior lid kan inschrijven.
De seniorleden kunnen dan inschrijven en hun voorkeur uitspreken voor de volgende
vrijwilligerstaken:
• Bardienst
• Parkonderhoud
• Baanonderhoud
• Schoonmaak kantine (bar/keuken/WC/douches/ramen e.d.).
De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij de barcommissie en voor hun keuze.
De barcommissie bestaat uit:
•
•

Ingrid Backus, De Beuken 6 te Tegelen, 077 – 32 60 808 of 06 – 28 68 06 93
Jos Souren, Montfortstraat 72 te Belfeld, 077 - 37 36 917 of 06 – 46 22 36 95

Het gehele jaar door zijn kan men kiezen voor werkzaamheden die er verricht dienen te worden. Je
mag daarbij een keuze aangeven welke werkzaamheden je wilt verrichten. Aanmeldingen worden
verwerkt op datum ontvangst. Mochten alle werkzaamheden binnen een activiteit reeds volgeboekt
zijn dan dient men een andere keuze te maken.
Je mag natuurlijk ook meer dan 8 uren aangeven. In het jaaroverzicht zijn de diverse activiteiten
benoemd. Per data zijn de tijden vermeld waarop men kan inschrijven.

NB: De vrijwilligersbijdrage vervalt voor leden die verder dan 50 km van het parkadres wonen.
Wat houden de werkzaamheden in?
•

•
•
•

Bar
Achter de bar ligt een bar reglement. Diegene die het certificaat “alcohol schenken toegestaan”
heeft behaald mag barwerkzaamheden verrichten.
De bardienst is geautoriseerd om het paviljoen te openen en te sluiten en de alarmering aan en
uit te zetten. De poort is te openen met het eigen persoonlijke KNLTB-pasje van dat jaar. De
benodigde sleutels en een kas met consumptiebonnen en wisselgeld kunnen worden opgehaald
bij de barcommissie.
Parkonderhoud
In overleg, denk hierbij aan snoeiwerk, onderhoud paden en bloemperken.
Baanonderhoud
In overleg en indien noodzakelijk. Baanonderhoud wordt in principe door de technische
commissie gedaan.
Schoonmaakwerk bar/kantine/WC/douches/ramen
In overleg volgens een van te voren vastgesteld kalender

Voorbeelden vanuit de kalender
Kalender
2016

activiteit

tijden

bar 1

bar 2

openingstoernooi

12.00-18.00

4 uur

4 uur

Zondag

3-apr

Maandag

4-apr

18.45-22.45

4 uur

Woensdag

6-apr

18.45-22.45

4 uur

Vrijdag

8-apr

18.45-22.45

4 uur

Zaterdag

9-apr

voorjaarscompetitie

14.00-18.00

4 uur

activiteit

tijden

schoonmaak

09.00-13.00

activiteit

tijden

parkonderhoud

09.00-13.00

4

parkonderhoud

09.00-13.00

4

parkonderhoud

09.00-13.00

4

parkonderhoud

09.00-13.00

4

Kalender
2016
Vrijdag

18-mrt

Kalender
2016
Vrijdag

18-mrt

keuken/bar

douches/wc

4

4

parkonderhoud

bar 3

ramen
4

Bijzondere regeling
Bij aanmelding als lid van Tc De Snelle Sprong in het lopende jaar is er een bijzondere regeling
vastgesteld, zoals hieronder weergegeven.
Contributie bij senior lid maatschap in de maand
Januari
Mei
September

Bedrag
€ 145,-€ 100,-€ 50,--

Bij nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli als lid wordt de vrijwilligers bijdrage gehalveerd, dus
€ 22,50 en 4 uur vrijwilligers werk.
PS. Lidmaatschap van de vereniging geldt tot 31 december van enig jaar en wordt automatisch
verlengd. Afmelden als lid voor een volgend jaar dient voor 31/12 te gebeuren, anders worden
minimaal € 25,- kosten in rekening gebracht. Indien men zich gedurende het jaar afmeld als lid is men
bij hernieuwde aanmelding, jaar volgende op afmelding, inschrijfgeld verschuldigd.

