Bijdrage aan de vereniging: bardiensten of andere functie
Het lidmaatschapsjaar en de bardienstperiode lopen van 1 januari t/m 31 december. In deze periode
wordt elk lid dat in het betreffende jaar 17 jaar of ouder wordt (slapende leden en leden van verdienste
uitgezonderd) geacht om een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van drie bardiensten
(dagleden twee bardiensten) van elk ongeveer drie uur, of het vervullen van een andere
verenigingsfunctie (zoals bestuurs- en commissietaken).
Opgeven voor bardiensten en andere verenigingsfuncties:
-Bardiensten kunnen leden zelf inplannen via het systeem op de website, inplannen dient te gebeuren
vóór 1 mei.
-Voor het opgeven voor een verenigingsfunctie kan contact worden opgenomen met de contactpersoon
van de betreffende functie (zie website) of de vrijwilligerscoördinator. Aanmelden voor 1 maart.
-Nieuwe leden worden geacht naar rato bardiensten te draaien: inschrijving voor 1 mei 3 bardiensten,
voor 1 september twee diensten, daarna één bardienst.
-Extra bardiensten draaien kan natuurlijk ook. Je kunt hiervoor een kleine vergoeding krijgen. Neem
contact op met Yvonne Daemen (yvonnedaemen@gmail.com).
-Bij verhindering kunnen leden tot 3 weken vóór aanvang van de bardienst deze zelf wijzigen. Bij
verhindering binnen 3 weken graag contact opnemen met Yvonne Daemen via mail
yvonnedaemen@gmail.com of app: 06-40044854.
-Verhinderingen binnen 1 week moeten verplicht worden afgekocht à € 20 per bardienst.
-Indien men niet komt opdagen voor een dienst moet de gemiste dienst worden afgekocht à € 20,
vermeerderd met een administratieve sanctie van €7,50. Bij vaker niet komen opdagen zal hier bovenop
een boete worden opgelegd.
Kosten afkopen:
-Indien men geen taak wil of kan vervullen, kan dit worden afgekocht voor een bedrag van €60
(dagleden €40); €20,- per bardienst. Bij het afkopen geeft men bij het invullen van het formulier een
machtiging voor automatische incasso.
-Aan leden die zich eind mei, na herinnering via e-mail, nog niet voor bardiensten hebben ingeschreven
en geen andere toegewezen verenigingsfunctie hebben, wordt het afkoopbedrag vermeerderd met een
administratieve sanctie van €7,50, totaal €67,50 in rekening gebracht. Het bedrag wordt via
automatische incasso geïnd.

