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Beste leden, 
 
Op de website volgt binnenkort een uitgebreid verslag van de Algemene Ledenvergadering van 
donderdagavond. Mede in verband met de kantinediensten volgen hieronder beknopt de besluiten. 
 
De Algemene Ledenvergadering heeft op donderdag 5 maart 

 kennisgenomen van de toelichting op de realisatie 2019 

 kennisgenomen van de bevindingen van de kascontrole 

 het bestuur decharge verleend 

 gekozen voor het voor 2020 doorzetten van de bestaande kantineaanpak 
o 3 diensten per student- en seniorlid tussen 18 en 69 jaar (excl. de competitiediensten) 
o competitiespelers worden 1 a 2 keer per speler ingedeeld in de competitieperiode 

(m.u.v. dinsdag en zondag die de speeldagen zelf bemannen) 
o er kan gekozen worden tussen kantine- of keukendienst 
o we willen graag een groepje formeren dat samen met het bestuur de mensen 

contacteert die zichzelf niet inplannen voor de kantinedienst 
o daarnaast willen we een groepje formeren dat naar de toekomstbestendigheid van de 

kantineaanpak kijkt en eventueel met nieuwe voorstellen komt voor de midlange 
termijn 

 besloten het huishoudelijk reglement aan te passen op de 3 verplichte kantinediensten (excl. 
de competitiediensten) voor leden tussen de 18 en 69 jaar 

 de contributies op de volgende onderdelen te wijzigen 
o jeugd tot en met 8 jaar gratis, was € 70 en in het eerste jaar € 35 
o jeugd van 9 tot en met 12 jaar € 35, was € 70 en in het eerste jaar € 35 
o jeugd van 13 tot en met 17 jaar € 70, is gelijk gebleven, het eerste jaar stijgt van € 35 

naar € 50 
o studentlidmaatschap wordt aan een maximale leeftijd van 30 jaar gekoppeld (was 

onbeperkt) en blijft € 100 
o maximale gezinsbijdrage van € 390 

 de volgende contributies voor 2020 vastgesteld 
o jeugd tot en met 8 jaar     € 0 
o jeugd van 9 tot en met 12 jaar    € 35 
o jeugd van 13 tot en met 17 jaar   € 70* 
o studenten tot en met 30 jaar    € 100 
o senioren      € 145 
o 65+-oud**     € 110 
o ereleden     € 0 
o vrijgestelde leden    € 0 
o competitieleden***    € 50 
o trainingsleden***    € 37,50 
o maximale gezinsbijdrage   € 390 

* eerste jaar € 50 
** 65+ en lid voor peildatum 31-12-2015 
*** conform bestuursbesluiten 

 akkoord gegeven voor een sluitende begroting 2020 met geen verhoging van de contributie of 
de consumptieprijzen 

 
Op basis van bovenstaande zal de penningmeester spoedig de incasso van de contributie 
aankondigen en zal de werkgroep kantine de dienstenplanner openzetten. 
 
Met sportieve groeten en met dank aan de aanwezigen voor hun interactieve inbreng, 
 
Jullie bestuur 
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