Agendapunt vergadering Bestuur

Onderwerp

: Beleid controle verenigingswerk.

Van

: Peter Roestenberg.

Datum

: 18 april 2013.

Bijlage

: Besluit ALV dd 26-01-2007.

Het bestuur heeft in de vergadering van 18 april 2013 op basis van het eerder
vastgestelde beleid (ALV dd 26-02-2007) de toepassingsmaatregelen tegen het licht gehouden,
geactualiseerd en er is meer rekening gehouden met het belang van de leden.
De kern van het beleid is gebleven: Controle, inclusief bepaalde vorm van sanctionering is
noodzakelijk. Enerzijds om een structurele bezetting van de bardienst te realiseren en
anderzijds om de vaste vrijwilligers te vrijwaren van het frequent moeten inspringen bij het niet
aanwezig zijn van bardiensten.

Beleidsvoorstel
Stap 1
1. 1e-maal niet draaien van verenigingsdienst (meestal bardienst) wordt dan:
a. Vervallen waarborgsom.
b. Binnen cc 1 maand opnieuw betalen van een waarborgsom (€ 30,=).
c. Niet tijdig betalen is een herinnering sturen aan betrokkene via een brief of mail met
daarbij het dringende verzoek om alsnog voor …………... te betalen omdat anders de KLTBpas wordt geblokkeerd voor toegang en afhangen.
2. Niet tijdig betalen na het verstrijken van de betalingsdatum van de 2e aanmaning is direct de
KNLTB-pas blokkeren en een speelverbod opleggen voor de duur van 3 maanden onder de
navolgende voorwaarden:
a. Geen toegang tot paviljoen en afhang-PC gedurende deze periode.
b. Geen restitutie van lidmaatschapsgeld voor deze periode.
Stap 2
3. 2e-maal niet draaien van vrijwilligersdienst (meestal bardienst), binnen de periode van 1 jaar
na datum van het 1e voorval, wordt dan:
a. Vervallen waarborgsom.
b. Binnen cc 1 maand betalen van dubbele waarborgsom (€60,=).
c. Niet tijdig betalen is een herinnering sturen aan betrokkene via een brief of mail met
daarbij het dringende verzoek om alsnog voor …………... te betalen omdat anders de KLTBpas wordt geblokkeerd voor toegang en afhangen.
4. Niet tijdig betalen na het verstrijken van de betalingsdatum van de 2 e aanmaning is direct de
KNLTB-pas blokkeren en een speelverbod opleggen voor de duur van 3 maanden onder de
navolgende voorwaarden:
a. Geen toegang tot paviljoen en afhang-PC gedurende deze periode.
b. Geen restitutie van lidmaatschapsgeld voor deze periode.
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Stap 3
5. 3e-maal niet draaien van vrijwilligersdienst (meestal bardienst), binnen de periode van 1 jaar
na datum van het 1e voorval, wordt direct een speelverbod opleggen voor de duur van 3
maanden onder de navolgende voorwaarden:
a. Geen toegang tot paviljoen en afhang-PC gedurende deze periode.
b. Geen restitutie van lidmaatschapsgeld voor deze periode.
Stap 4
6. 4e-maal niet draaien van vrijwilligersdienst (meestal bardienst), binnen de periode van 1 jaar
na datum van het 1e voorval, dan wordt het lid bij bestuursbesluit geroyeerd.

Voordeel van aanpassing beleid:
 Meer aandacht voor het individuele verenigingslid.
 De impact tussen de 4 stappen is minder rigoureus.
 Blijven beschermen van onze structurele vrijwilligers tegen het doorlopend moeten invallen
bij de zogenaamde “gaten”.
 Meer draagkracht bij bestuursleden.

Het handhaven van een controle- en sanctiebeleid is noodzakelijk om het opgebouwde vertrouwen
dat de leden hierin inmiddels hebben te kunnen blijven realiseren en om als bestuur ook
transparantie en eenduidigheid in handhaven te kunnen realiseren.
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