Beleid Verenigingsactiviteiten Anonymus
Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in
samenwerking met elkaar is ons motto. Alleen op die manier kunnen we de contributie betaalbaar
houden. Ieder lid moet daarbij zijn steentje bijdragen. Dat kan door als vaste vrijwilliger
werkzaamheden voor de vereniging uit te voeren of door het tweemaal per seizoen belangrijke
verenigingsactiviteiten te verrichten. Voor de verenigingsactiviteiten geldt het volgende beleid:
a. Elk seniorlid dient driemaal per seizoen verenigingsactiviteiten te verrichten bestaande uit
bardiensten, groenonderhoud, of baancommissaris.
b. Een boete zal schriftelijk worden opgelegd aan seniorleden, die:
1. aangeven geen verenigingsactiviteiten te willen verrichten;
2. zonder afmelding niet komen opdagen op de datum en tijdstip waarop zij zijn
ingeroosterd om hun verenigingsactiviteiten te verrichten;
3. zich afmelden op de datum waarop zij zijn ingeroosterd om hun verenigingsactiviteiten
te verrichten zonder tijdig zelf voor een vervanger te zorgen;
4. zich niet vóór 31 maart van een jaar voor de verenigingsactiviteiten hebben
ingeschreven.
c. De boete is in de algemene ledenvergadering vastgesteld op € 30,00 per keer dat geen
verenigingsactiviteit wordt verricht. De boete dient binnen 30 dagen te worden voldaan. De
boetes komen ten goede aan de
vereniging.
d. Slechts in zeer dringende en onvoorzienbare gevallen, ter beoordeling van het bestuur, zal
geen boete worden opgelegd.
e. Leden, die vrijwillig werkzaamheden voor de vereniging verrichten, en donateurs zijn
vrijgesteld van bovenvermelde verenigingsactiviteiten.
f. De ledenpas zal slechts worden uitgereikt aan een lid, indien het betreffende lid zich heeft
ingeschreven voor verenigingsactiviteiten (en uiteraard zijn/haar contributie heeft betaald).
Inschrijving geschiedt door
het vermelden van zijn/haar naam in het activiteitenrooster.
g. Het niet (tijdig) voldoen van een opgelegde boete kan leiden tot royement van het
lidmaatschap.
Wij hopen dat ieder lid zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en daardoor de boetepot leeg blijft.
Het Bestuur
Verenigingsactiviteiten Anonymus:
Bardienst
Door de week ‘s avonds en in het weekend overdag en ’s avonds. Wat moet u doen?
• zich informeren over kassa-instructies en richtlijnen sociale hygiëne;
• drank en etenswaren verkopen aan leden en bezoekers;
• schoon achterlaten van tafels, asbakken, bar en keuken;
• alle consumpties zoveel mogelijk contant afrekenen;
• erop toezien dat bonnen worden afgerekend.
Groenonderhoud
Op doordeweekse dagen wordt u ’s ochtends om 10.00 uur verwacht om allerlei lichte
werkzaamheden te verrichten. Van schoffelen en opruimen tot terrasstoelen schoonmaken.
Baancommissaris
Tijdens de competitie worden dit jaar op de zondag baancommissarissen ingezet. De
Baancommissaris draagt er zorg voor dat het wedstrijdschema zo soepel en snel mogelijk wordt

afgewerkt. De baancommissaris bepaalt welke baan door welke teams worden bespeeld en ziet erop
toe dat wedstrijden op tijd aanvangen. Standvastigheid, overtuigingskracht en flexibiliteit zijn een
vereiste.
Per zondag zijn er twee baancommissarissen benodigd (één baancommissaris van 8.30 tot 13:00 uur
en één van 13:00 tot 17:30 uur).
Gezien de zwaarte van deze activiteit is het verrichten van één dienst als baancommissaris voor een
lid voldoende om aan zijn verenigingsactiviteiten te voldoen.
Voor alle verenigingsactiviteiten geldt:
U dient ZELF te zorgen voor een vervanger, indien u niet kunt op het ingeroosterde tijdstip.
Simpelweg afbellen is dus NIET mogelijk! Dus gewoon ZELF komen, maar als het toch onverhoopt
niet lukt, dan kunt u kunt de ledenlijst gebruiken om ZELF een vervanger te zoeken. Dat wordt niet
voor u gedaan. Lees hierboven voor het beleid betreffende verenigingsactiviteiten.
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