
 

 

Beste leden, 

Als bestuur zijn wij alweer bezig met de voorbereidingen van de Algemene 

Ledenvergadering die gehouden wordt in januari 2019. Hierbij kijken wij 

natuurlijk terug op het jaar 2018. Hierbij constateren wij dat met name de 

kantine-bezetting niet verlopen is zoals wij graag zouden zien. Wij komen 

mensen tekort die bardienst willen draaien.  

Waar dingen niet lopen zoals je wilt, moet je zoeken naar een oplossing. 

Daarom informeren wij u graag over het voorstel dat wij hebben voor komende 

seizoen. 

De insteek van een vereniging is dat de leden zich samen inzetten voor de 

vereniging om zo samen op een betaalbare manier gebruik te maken van de 

faciliteiten van de vereniging.  

Op dit moment betalen seniorleden een bedrag van €15,- (de zogenoemde 

vrijwilligersbijdrage) bovenop het lidmaatschapsgeld. Bij vrijwilligerswerk van 

enigerlei aard wordt dit bedrag van € 15,- verrekend met de contributie van het 

daaropvolgende seizoen. 

In 2019 introduceren wij de ‘meewerkuren’: ieder lid werkt 3 à 4 uurtjes mee 

om alle taken uitgevoerd te krijgen! Aan het begin van het jaar krijgen leden de 

keuze of ze dat jaar willen meewerken of niet. Wil een lid niet meewerken, dan 

kan hij/zij zijn meewerkuren afkopen door betaling van €25,-. 

Op de website kunnen leden die kiezen om dat jaar mee te werken, zich 

inschrijven voor klussen (draaien van bardienst, meewerken met P-team, 

meehelpen koken bij Eten wat de pot schaft e.d.). Leden zijn zelf 

verantwoordelijk om zich in te plannen en hebben tot 31-12 van dat jaar de tijd 

om hun meewerkuren te draaien. 

Natuurlijk blijven we bij TC Bunde ook vrijwilligers hebben: mensen die zich 

structureel inzetten voor de vereniging! Denk hierbij aan de leden van het P-

team , leden die meerdere keren bardienst draaien en leden van bestuur of 

commissies. Deze mensen zetten zich (veel) meer dan drie uur per seizoen in 



voor de vereniging. Deze mensen kunnen aan het begin van het jaar aangeven 

mee te willen werken. Vervolgens hoeven zij zich niet via de website in te 

schrijven voor losse klussen.  

Bij leden die in het begin van het jaar gekozen hebben mee te werken en dit 

ook daadwerkelijk gedaan hebben aan het einde van het jaar, wordt de 

genoemde €25,- afgetrokken van de contributie van het daaropvolgende 

seizoen. 

Op de website staan alle klussen die moeten gebeuren. Het kan voorkomen dat 

er klussen zijn waarvoor géén mensen beschikbaar zijn. Denk hierbij vooral aan 

bardiensten. Deze klussen zullen dan tegen betaling ‘uitbesteed’ worden een 

Betaalde Krachten-team (BK-team). In het BK-team zitten leden (die hun eigen 

meewerk-uren al gedraaid hebben) en niet-leden die het leuk vinden op de 

club actief te zijn tegen een betaling van €7,- per uur. 

Klussen blijven tot 10 dagen voorafgaand aan datum waarop ze plaats vinden 

op de website staan, dan worden ze doorgeschoven naar de coördinator van 

het BK-team. Deze coördinator gaat dan op zoek naar een betaalde kracht voor 

de klus. 

 

 


