
WIJZIGING IN REGELING VERPLICHTE DIENSTEN 
 
Het bestuur stelt de leden voor om met ingang van het komende seizoen de regeling voor de 
verplichte diensten te wijzigen. In de huidige regeling worden spelende leden (senioren, A en B-jeugd) 
en ouders van C t/m F-jeugdleden verplicht 2 bardiensten per seizoen te doen.  Dit gaat veranderen: 
de verplichting wordt voor een aantal mensen iets zwaarder, maar voor veel mensen ook juist weer 
minder zwaar. Lees hieronder meer hierover.  
 
De aanleiding tot de wijziging is de verhuizing naar het nieuwe topsportcentrum.  We hebben de 
ambitie om in de nieuwe lokatie de kantine naast hele dagen in het weekend ook iedere avond open 
te stellen voor onze eigen (en andere) sporters. Daarnaast is het nodig om voortaan niet met 2 maar 
met 3 personen tegelijk bardienst te doen. Dit i.v.m. de omvang van ons nieuwe complex en het aantal 
te verwachten klanten. Om zowel de hoogte van de contributies als de prijs van de consumpties zo 
laag mogelijk te houden, kiezen we er voor om geen (of minimaal)  betaalde krachten achter de bar te 
hebben. We kiezen er voor om het werk zoveel mogelijk met (gratis) vrijwilligers en verplichte diensten 
te gaan doen. 
Met enkele aanpassingen in de regeling (zie onder) hopen we het werk binnen de vereniging op een 
eerlijkere manier over alle actieve leden te verdelen. 
 
In de voorgestelde nieuwe regeling gaat voor iedere spelend lid (senior, A, B)  en iedere ouder (C t/m 
F) de verplichting gelden om ieder seizoen 9 uur een taak voor de vereniging te verrichten. We sluiten 
hiermee aan bij heel veel andere sportverenigingen die een verplichting van 10 uur per jaar hebben.  
Dit lijkt in eerste instantie een verzwaring van de bestaande regeling. Maar we gaan ook een aantal 
zaken versoepelen: 

- als je reeds een vrijwilligerstaak doet die minimaal 20 uur per seizoen aan tijd kost, kun je 
vrijstelling aanvragen voor deze verplichting. Tot nu toe gold deze vrijstelling alleen voor 
ouders. Dit gaat dus nu ook voor spelende senioren, A- en B-jeugd gelden. We hopen dat 
hierdoor meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak waar ze enthousiast voor zijn 
en die goed aansluit bij hun eigen vaardigheden / interesses 

- je krijgt de vrije keuze om deze 9 uur ook met andere taken te verrichten dan alleen bardienst; 
b.v. ook schoonmaakwerkzaamheden, zaalcommissaris, velden uitleggen etc.  Vroeger kon je 
je taak alleen met bardienst invullen, nu zijn er andere opties. 

- Je krijgt zelf door middel van een (nieuw) softwarepakket de keuze welk soort taak je wilt 
verrichten en wanneer je dit doet 

- ouders met meer dan 2 kinderen in leeftijd C t/m F, hoeven maar voor maximaal  2 kinderen 
taken te verrichten, maximaal 18 uur dus. Voorheen was deze beperking er niet en kon je met 
b.v. 4 kinderen dus verplicht worden 4 maal een taak van 9 uur in te vullen.  

- Voor degenen die echt geen dienst kunnen doen, proberen we ook een oplossing te vinden. 
We gaan proberen een groep mensen samen te stellen die tegen betaling van € 25,- een 
bardienst van 3 uur willen draaien. Degene die zijn verplichting niet kan doen, kan dan zelf 
contact opnemen met iemand uit deze groep en onderling de betaling regelen. Dit gaat dus 
buiten de club om. De verantwoordelijkheid blijft wel bij het lid liggen. De club zorgt slechts 
voor een lijst namen, in de verwachting dat we daarvoor voldoende kandidaten zullen vinden. 

 
Nieuw in de regeling is dat we ook aan onze recreanten en kombifit-leden (de maandagmorgen-groep) 
een verplichting gaan opleggen. Voor hen geldt dat ze per seizoen 3 uur een taak moeten gaan 
verrichten (en dus geen 9 uur). 
 
Als extra toevoeging melden we hierbij dat het de bedoeling is dat altijd 1 van de 3 bardiensten 
iemand is die ervaring heeft met het doen van bardienst en de andere 2 kan begeleiden.  
 
De exacte tekst van de voorgestelde regeling vind je hieronder. 
Het nieuwe voorstel wordt besproken en in stemming gebracht op de ledenvergadering van 23 juni 
aanstaande. Wil je echter daarvoor reeds hierover opmerkingen kwijt of heb je vragen, mail dan met 
voorzitter@koogzaandijk.nl . 
 
Het bestuur  
  



REGELING VERPLICHTINGEN VOOR SPELENDE SENIOREN,  
A- , B-JEUGD, RECREANTEN  EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN 
 
Onderstaande regeling is door de algemene ledenvergadering van 23 juni 2016 vastgesteld. 
Deze regeling is opgesteld onder verwijzing naar artikel 3F van het huishoudelijk reglement van de 
vereniging. 
 
Uitgangspunt 
Uitgangspunt is dat binnen onze vereniging veel werkzaamheden gedaan moeten worden in onze 
kantine (bardienst, schoonmaak) en tijdens de competitie op het veld en in de zaal (veld- en 
zaalwacht, velden uitleggen). De ledenvergadering vindt dat ieder spelend lid daaraan op gelijke wijze 
moet bijdragen, tenzij het lid reeds als vrijwilliger minimaal 20 uur per jaar een taak verricht. 
 
Regeling: 

1) iedere senior, A- en B-jeugdlid die opgesteld staat in een competitieploeg is verplicht tijdens 
ieder seizoen minimaal 9 uur een taak te verrichten voor de vereniging, bv. 3 maal 3 uur 
bardienst 

2) ouders van een jeugdlid in de leeftijd F t/m C zijn verplicht om tijdens ieder seizoen minimaal 9 
uur een taak te verrichten. Deze verplichting geldt voor maximaal 2 jeugdleden in deze 
leeftijdsgroep per gezin. Dus: als er 2 of meer kinderen met deze leeftijd uit een gezin lid zijn, 
worden de ouders geacht totaal 18 uur een taak te verrichten.  

3) recreanten en Kombifit-leden worden geacht minimaal 3 uur per seizoen een taak te 
verrichten 

4) deze taken bestaan uit: 
a. het draaien van bardienst in weekend of avond; een dienst duurt 3 uur  
b. het doen van veldwacht of zaalwacht; voor deze diensten kunnen alleen spelende 

senioren in aanmerking komen; een dienst duurt 3 uur  
c. het uitleggen van jeugdvelden op vrijdag; een dienst duurt 1 uur 
d. het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, een dienst duurt 2 uur 
e. eventueel nog nader aan te vullen met taken waarvoor geen specifieke kennis of 

sport-achtergrond nodig is, dit ter beoordeling aan het bestuur 
5) voor de A- en B-jeugd geldt dat deze alleen bardienst doet op momenten dat er geen alcohol 

wordt geschonken in de kantine of dat deze bardienst doet samen met leden ouder dan 18 
jaar 

6) de hierboven genoemde verplichting vervalt indien het betreffende lid of ouder reeds (ander) 
vrijwilligerswerk doet voor de vereniging met een omvang van minimaal 20 uur per seizoen.  

7) om voor vrijstelling in aanmerking te komen kan het betreffende lid of ouder een verzoek 
indienen bij de vrijwilligerscoördinator onder opgave van de betreffende taak die reeds verricht 
wordt. Of de omvang van de betreffende taak minimaal 20 uur is, wordt beoordeeld door de 
vrijwilligerscoördinator en/of het bestuur en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.  

8) 1 ouder kan slechts vrijstelling krijgen voor het verrichten van verplichte diensten voor 1 kind; 
heeft 1 ouder 2 of meer kinderen zal deze ondanks zijn vrijstelling minimaal 9 uur een taak 
moeten doen.  
Vanzelfsprekend kunnen 2 ouders die beiden vrijwilligerswerk doen ook 2 maal een vrijstelling 
aanvragen als ze 2 kinderen in de leeftijd F t/m C hebben. 

9) de leden / ouders kunnen zelf intekenen op de verplichte diensten (soort dienst en tijdstip) via 
een software-pakket; zij krijgen aan het begin van het seizoen informatie hierover, met o.a. 
inlogcode etc.   

10) indien de leden / ouders niet zelf intekenen voor een bepaalde deadline, zullen ze daarna 
door de vereniging worden ingedeeld. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd. 

11) indien een lid / ouder niet in staat is de taak te verrichten op het aangewezen moment dan 
wordt hij geacht zelf iemand te zoeken die zijn taak overneemt  (zie ook hieronder de 
aanvullende tekst!) 

12) indien het lid / ouder niet verschijnt om de taak te verrichten op het aangewezen moment en 
indien ook de door hem geregelde vervanger niet aanwezig is, wordt  

a. het lid opnieuw ingedeeld voor zijn dienst 
b. het lid een boete van € 25,- opgelegd (voor de B-jeugd geldt een boete van € 10,-).  

Het lid blijft dus verantwoordelijk voor de opkomstplicht bij een dienst, ook als de door hem 
geregelde vervanger niet komt; immers voor het bestuur is niet te controleren of een 
vervanger is gezocht.  



Als de boete na herhaalde aanmaningen niet betaald wordt, kan het bestuur overgaan tot 
nadere maatregelen. 

13) De in lid 12 genoemde boete wordt kwijtgescholden indien aantoonbaar sprake is van 
overmacht. De bewijslast hiervoor ligt bij het lid. Het bestuur  beslist of deze bewijslast 
voldoende is. 

14) Onder overmacht wordt bijvoorbeeld  verstaan: een verzoek van een wedstrijdsecretaresse 
om mee te spelen c.q. als reserve mee te gaan bij een competitieploeg, indien dit verzoek het 
lid bereikt op een termijn van minder dan 48 uur voordat hij de betreffende taak zou moeten 
verrichten.  

15) Eveneens onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin een spelend lid ook optreedt 
als (jeugd)scheidsrechter voor onze vereniging en op korte mijn voor aanvang van zijn 
kantinedienst is verzocht om een wedstrijd te fluiten.  

16) Seniorenteams zijn verplicht om 1 maal per zaalseizoen op een avond waarop het eerste 
team thuis speelt tussen 18.00 en 01.00 uur er voor te zorgen dat uit hun team minimaal 4 
bardiensten tegelijkertijd aanwezig zijn in de kantine; die avond hebben alle spelers/sters uit 
de ploeg gratis toegang tot de sporthal. 

17) Deze regeling gaat in per 1 augustus 2016. De regeling zal worden geëvalueerd in mei 2017 
en de evaluatie zal in de ledenvergadering van juni 2017 worden besproken. 

 
Voor algemene vragen, bijzondere situaties (b.v. gezondheid) etc kan contact worden opgenomen 
met de vrijwilligerscoördinator. 
 
In aanvulling op de hierboven genoemde taken worden de spelende leden ook geacht per ploeg 
gezamenlijk terreindienst te verrichten. Deze dienst bestaat uit het opruimen van het spelmateriaal 
van het veld, alsmede het veegschoon achterlaten van de kleedkamers. Het bestuur beschouwt 
dit als een taak van de gehele ploeg en neemt aan dat er binnen de ploeg ‘sociale controle’ is op 
het nakomen van deze verplichting. 
 
Aanvullende tekst bij punt 11: De vereniging zal proberen een groep van ‘vrijwilligers’ op te richten 
die bereid zijn tegen betaling van € 25,- per dienst een bardienst over te nemen. Gedacht wordt 
aan studenten / jongeren die hiermee een vorm van baantje bij de vereniging hebben. Indien de 
leden en ouders hiervan gebruik willen maken dienen zij zelf rechtstreeks contact op te nemen 
met een kandidaat uit deze groep.  
Het niet beschikbaar zijn van een vervanger uit deze groep ontslaat het betreffende lid of ouder er 
niet van een andere vervanger te zoeken.   

 


