
Reglement Vormer-vrijwilligerstaken 

Agendapunt    bij ALV Vormer,   maart 2019 

 

Dit “Reglement Vormer-vrijwilligerstaken” geldt voor onbepaalde tijd, vanaf het 2019 voor L.T.V. Vormer te Wij-

chen, tot aan intrekking of wijziging door of namens de ledenvergadering.   

===================================================================================== 

Voor de “Vormer-vrijwilligerstaken” geldt het volgende, in artikelen vervatte, reglement: 

1) Als senior-lid van de vereniging L.T.V. Vormer te Wijchen ben je verplicht jaarlijks  
a) bardiensten te vervullen dan wel  
b) vrijwilligerstaken te verrichten.  

Om aan deze verplichting te voldoen dien je per jaar minimaal 8 punten te behalen, waarbij een 
dienst/ vrijwilligerstaakuitoefening van 4 uur je 4 punten oplevert. 
Voor nieuwe leden die nà 1 juli lid worden, geldt een verplichting van minimaal 4 punten. 
 

2) De volgende senior-leden zijn, tenzij zij aangeven vrijwillig deel te nemen aan “Vormer-
vrijwilligerstaken”, vrijgesteld van de in voorgaand artikel opgenomen verplichting: 
a) ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden; 
b) voor het jaar 2019: leden die vóór 1-1-1949 zijn geboren; 
c) vanaf het jaar 2020: leden die op 1 januari van het verenigingsjaar langer dan 5 jaar geleden de 

AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of vóór 1-1-1949 zijn geboren. 
 __   __   __   ___   ___   __   __   __   __   ___   ___   __   __ __   __   ___   ___   __   __ 
 

3) Leden die kiezen voor bardiensten , kunnen op 2 manieren hun diensten inplannen: 
a) via de Bardienstmodule van de KNLTB ClubApp (via App Store te downloaden/ installeren) of  
b) via de site https://www.vormer.nl  > via hoofdmenu “Ledeninfo”, submenu “Bardienst” en dan 

“Bardienst instructie”: daarop staat de link naar https://mijn.knltb.club).  
N.B. Leden die vooraf kenbaar maken niet over e-mail en/of internet te beschikken, worden in overleg 
met de barcoördinator (BaCo) in het systeem ingeroosterd. 

Voor zover door het bestuur c.q. door de barcommissie aangestelde barcoördinator (BaCo) niet anders wordt 

gecommuniceerd, gelden de volgende standaarddagdelen voor de bar- en/of kantinediensten: 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 8:30 – 12:30 AC 
*)

 8:30 – 12:30 

--- 13:30 – 17:30 --- --- 13:30 – 17:30 

19:00 – 23:00 19:30 – 23:30 19:30 – 23:30 19:30 – 23:30 19:30 – 23:30 
*)

 AC : wordt verzorgd door de accommodatiecommissie. 

De avonddiensten worden door twee personen gedraaid; de dagdiensten door één persoon. Week-
enddiensten worden bij activiteiten door de activiteitleiding i.o.m. de BaCo ingeroosterd. De competi-
tiedagen/ -weekenden worden ingevuld door leden die competitie spelen. 

4) Na 1 maart van een verenigingsjaar (en voor 2019: na 15 april) is de barcoördinator (hierna: BaCo) 
gerechtigd een bar- en/of keukendienst aan een lid toe te wijzen; dit om een volledige bezetting van 
de bardiensten te kunnen garanderen. 
 

5) Ruilen of vervangen van je eigen dienst is je eigen verantwoordelijkheid, waarbij de vervanger wel 
lid dient te zijn van L.T.V. Vormer. Het lid dat voor vervanging heeft gezorgd, blijft zelf verantwoor-
delijk voor zijn/haar verplichtingen bij de ingeroosterde dienst. Ruil of vervanging dient vooraf bij de 
BaCo bekend worden gemaakt via e-mail: bc@vormer.nl. 
 



6) Leden die met een maatje de dienst draaien willen, moeten dat onderling afstemmen op een dag-
deel waarop nog twee personen nodig zijn; beiden moeten dan zelf de dienst inplannen conform ar-
tikel 3 van dit reglement. 
 

7) Vanuit de BaCo c.q. Bardienstmodule van de KNLTB ClubApp krijgt het lid per e-mail een bevestiging 
van de ingeroosterde dienst. Daarna volgen nog twee herinneringsmailtjes voorafgaande aan de in-
geplande bardienst. Alle diensten, zowel vrij als bezet, zijn zichtbaar op de website.  
 

8) Als gevolg van wijzigingen in de planning, kunnen er bar- en/of keukendiensten vervallen of start- 
en/of eindtijden verschuiven. Hiertoe neemt de BaCo tijdig contact op met de ingeroosterde leden  
voor de dienst. Als de BaCo minimaal 7 dagen van tevoren via de e-mail gemeld heeft dat een inge-
plande dienst komt te vervallen, dient een nieuwe dienst te worden ingepland. 
 

9) De preciezere beschrijving van de inhoud van de werkzaamheden wordt kenbaar gemaakt door de 
barcommissie c.q. de BaCo; een korte beschrijving ervan ligt achter de bar. Met name de toegang 
tot het clubhuis (druppel/ digitale sleutel/ alarmsysteem) is hierbij van belang! 
 

10) Tijdens het draaien van een bar- en/of keukendienst mag je niet zelf tennissen op het complex.  
 

11) Een ingeplande bardienst gaat altijd door, ongeacht het weer. Enkel als de BaCo bij de ingeroosterde 
leden de dienst annuleert, telt de ingeroosterde dienst mee als verrichtte dienst voor de verplich-
ting in deze regeling “Vormer vrijwilligerstaken”. 
__   __   __   ___   ___   __   __   __   __   ___   ___   __   __ __   __   ___   ___   __   __ 
 

12) Een lid dat ervoor kiest andere vrijwilligerstaken dan bardienst te doen, maakt dit kenbaar bij de 
BaCo door te mailen naar bc@vormer.nl. Vanuit de BaCo wordt dan doorverwezen naar de voorzit-
ter van de commissie c.q. het bestuur waarvoor het lid vrijwilligerstaken wil verrichten; vanuit deze 
commissie c.q. het bestuur krijgt de BaCo door of het lid aan zijn/ haar verplichtingen “Vormer-
vrijwilligerstaken” voldoet. 
__   __   __   ___   ___   __   __   __   __   ___   ___   __   __ __   __   ___   ___   __   __ 
 

13) Voor leden die de verplichtingen uit deze regeling “Vormer-vrijwilligerstaken” niet kunnen of willen 
vervullen is het mogelijk deze af te kopen voor het lopende verenigingsjaar door het betalen van 
een Afkoopbedrag , voor verenigingsjaar 2019 gesteld op € 50,= : 
a) Het afkoopbedrag dient voorafgaand aan het afhalen van de lid-/KNLTB-pas, doch uiterlijk 1 

maart van het verenigingsjaar (voor 2019: 15 april 2019), overgemaakt te zijn naar het bankre-
keningnummer L.T.V. Vormer te Wijchen: NL60 INGB 0003 9552 79 met in de bankomschrijving 
het lid-/KNLTB-nummer, de naam van het lid en de vermelding "Afkoop vrijwilligerstaken 20..” 
èn een e-mail met eenzelfde strekking aan: bc@vormer.nl met een c.c. naar penningmees-
ter@vormer.nl  . (Volledige afkoop voor het jaar 2019 is dus: € 50,=).   
Voor nieuwe leden geldt i.p.v. “1 maart”: de dag waarop zij 2 volle maanden lid zijn van Vormer. 

b) Als niet wordt voldaan aan het hiervoor onder a) gestelde, krijgt het lid een nota toegestuurd 
voor het verenigingsjaar ter hoogte van (voor 2019): € 50,=, vermeerderd met € 10,= admi-
nistratie- en handlingkosten als deze nota niet digitaal (via bij Vormer en/of KNLTB- / ClubCollect 
bekend e-mailadres van het lid), maar per brief moet worden verstuurd. 

c) Na ontvangst op de bankrekening van Vormer van het afkoopbedrag  van een lid wordt dit door 
de penningmeester bevestigd middels melding aan de ledenadministrateur/ secretaris, zodat 
deze de uitgifte van de lid-/KNLTB-pas voor het lopende verenigingsjaar aan het lid niet om deze 
reden blokkeert. 

d) De penningmeester is gerechtigd voor de facturatie en/of incasso van afkoopbedragen en/of 
bijkomende kosten gebruik te maken van KNLTB.Collect en/of andere inningsinstanties.  
 

14) Leden die voor een afgesproken bar- en/of kantinedienst dan wel afgesproken vrijwilligerstaak ver-
stek laten gaan en zelf niet of niet tijdig in vervanging hebben voorzien door een ander senior lid 



van de vereniging, moeten alsnog het afkoopbedrag (2019: € 50,=) betalen. Voor degene die zich 
niet of niet tijdig hebben afgemeld komt daar nog een boete bij van € 25,= per niet-afgemelde 
dienst.  
Alleen in bijzondere situaties, te beoordelen door het bestuur, de BaCo en het lid gehoord hebben-
de, kan het lid worden vrijgesteld van deze boete.  
 

15) Indien een lid in gebreke blijft om te voldoen aan de verplichtingen uit dit reglement, kunnen de 
volgende sancties worden toegepast: 
a) T.a.v. lid-/KNLTB-pas: het niet verstrekken of intrekken of het deactiveren van de pas voor het 

afhangbord bij L.T.V. Vormer; 
b) Weigering van deelname aan een competitie; 
c) Weigering van deelname aan toernooien en/of evenementen van L.T.V. Vormer of op het ten-

niscomplex aan de Vormerseweg 25 in Wijchen; 
d) Schorsing of royement van het lidmaatschap (i.o.m. de statutaire bepalingen hieromtrent). 

 
16) Voor aan leden op grond van dit reglement in rekening gebrachte bedragen geldt een betalingster-

mijn van 14 dagen. Bij blijvend betalingsverzuim start (na herinneringstraject) een incassotraject; 
gedurende de loop van dit incassotraject kan lid-/KNLTB-pas worden gedeactiveerd of ingenomen. 
 

17) De totaalopbrengst van aan leden op grond van dit reglement in rekening gebrachte bedragen mag 
enkel besteed worden aan:  
a) (vrijwilligers)vergoeding aan personen die meer bar- en/of kantinediensten of andere vrijwil-

ligerstaken verrichten dan waartoe zij op grond van dit reglement verplicht zijn ;  
b) administratie- en/of handlingskosten die de vereniging maakt voor de uitvoering en uitwerking 

van dit reglement. 
c) vrijwilligers die aantoonbaar meer uren aan vrijwilligerswerk hebben verricht en daarvoor geen 

vergoeding willen hebben, worden uitgenodigd voor de “vrijwilligersavond”. 
 

18) Indien een persoon op verzoek van de BaCo (een) extra dienst(en) draait, zal/zullen deze worden 
uitbetaald per dienst (4 punten) tegen het tarief van € 20,=. Per persoon is dit gemaximeerd op de 
fiscaal nog geaccepteerde vrijwilligersvergoeding (vanaf 2019: max. € 170,= per maand en max. 
€ 1.700,= per jaar). Op declaratiebasis en goedkeuring BaCo vindt uitbetaling uiterlijk op de laatste 
dag van de maand volgend op de maand waarin de dienst is gedraaid plaats. 
 

19) De ledenvergadering is gerechtigd voor een volgend verenigingsjaar de hiervoor vermelde bedragen 
voor afkoopbedragen en/of administratie- en handlingkosten en/of het boetebedrag per niet-
afgemelde dienst en/of het tarief (4 punten) voor extra diensten vast te stellen op een ander be-
drag. Indien de ledenvergadering zich daarover niet expliciet uitspreekt, is het bestuur gerechtigd de 
bedragen te indexeren met de consumentenprijsindex (CPI) zoals deze door Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) bekend wordt gemaakt; alsdan worden de uitkomsten afgerond naar beneden op 
hele euro’s. 
 

20) Het bestuur kan op daartoe door het lid gedaan verzoek voor het lopende verenigingsjaar vrijstelling 
van de verplichtingen van “Vormer-vrijwilligerstaken” verlenen aan leden-tennistrainers van Vor-
mer, commissieleden en bestuursleden.  
 

21) Wanneer een lid door persoonlijke omstandigheden voor het lopende verenigingsjaar niet in staat is 
om aan bovenstaande regeling te voldoen, verleent het bestuur deze desgevraagd ontheffing van 
zijn/haar verplichtingen uit dit reglement “Vormer-vrijwilligerstaken”. 
 

22) Dit reglement kan worden aangeduid als “Reglement Vormer-vrijwilligerstaken”. 

Voor vragen omtrent deze regeling: neem in eerste instantie contact op met bc@vormer.nl. Ook kan, om het lid 
moverende redenen, rechtstreeks contact worden opgenomen met het bestuur van L.T.V. Vormer. 



===================================================================================== 
 
©  maart 2019, Bestuur L.T.V. Vormer 

 

 


