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Clubtakenbeleid ETC 
Ingangsdatum 1 januari 2023 
Goedgekeurd op de ALV van 15 november 2022 
 

Beleiduitgangspunt 
1. ETC is een vereniging waarbij alle clubtaken door leden worden uitgevoerd. 

De drie tennisballen in het logo betekenen immers: “Sportief, gezellig en 
samen”. Samen dragen en draaien we onze club! Slechts in uitzonderlijke 
gevallen of in geval van specialistische werkzaamheden wordt een beroep 
gedaan op betaalde inhuurkrachten. Om onze vereniging te laten bloeien en 
groeien zijn ongeveer 6500 uur clubtaken nodig per kalenderjaar. 
Voorbeelden van clubtaken zijn: bardienst doen (2000 uur / jaar), meehelpen 
met het parkonderhoud (2000 uur / jaar), een rol hebben bij de organisatie 
van een toernooi of jeugdactiviteiten, actief lid zijn van bestuur, een 
commissie etc. 

 
2. Leden dienen op jaarbasis minimaal 12 uur clubtaken uit te voeren. Een lid 

dat in de loop van het jaar instroomt, voert in dezelfde verhouding clubtaken 
uit, berekend op kwartaalbasis. Een voorbeeld: een lid dat in kwartaal 2 lid 
wordt, voert voor 3 kwartalen (zijnde 9 uur) clubtaken uit. Indien een lid door 
onvoorziene omstandigheden niet in staat is deze norm te halen, dient deze 
zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de clubtakencoördinator 
(clubtaken@etc-ede.nl).  

 

Doelgroep 
3. Alle leden van ETC tussen 14 en 75 jaar. (Peildatum 1 januari van een 

kalenderjaar). Uitzondering zijn ereleden of met het bestuur afgestemde 
leden (zie punt 2).  

 

Inschrijving clubtaak 
4. Elk lid in deze doelgroep dient zich uiterlijk 15 januari voor clubtaken te 

hebben ingeschreven, of binnen 2 maanden na instromen in de loop van het 
jaar. Per eind augustus komt de mogelijk voor leden om voor de overige 
maanden van het kalenderjaar zich in te schrijven voor clubtaken. Leden die 
zich niet opgegeven hebben voor clubtaken, worden na 15 januari en na half 
augustus door de clubtakencoördinator ingedeeld. 

 
5. Alleen leden van 16 jaar en ouder mogen zich inschrijven voor bardiensten. 

Leden jonger dan 16 kunnen wel andere clubtaken op zich nemen zoals 
helpen bij jeugdactiviteiten. 

 
6. Inschrijving voor het verrichten van clubtaken kan via de KNLTB ClubApp of 

website van ETC. Deze Clubapp is dezelfde die leden gebruiken om 
bijvoorbeeld banen te reserveren. Je vindt deze gratis app in de appstores. 
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Planning, uitvoering en registratie van clubtaken 
7. De clubtakencoördinator zorgt voor het begin van het jaar dat ieder zich voor 

clubtaken kan inschrijven. Dat wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief, de 
website en via een melding in de app (indien het lid push-berichten heeft 
aangezet). Ieder lid kan dan zijn clubtaken inplannen. De 
clubtakencoördinator kan dit herplannen wanneer dit voor bepaalde dagen of 
commissies beter past.   

 
8. Vanuit de KNLTB ClubApp worden automatisch via pushberichten en email 

herinneringen verstuurd voor de betreffende clubtaak.  
 
9. Clubtaken worden verdeeld in verschillende diensten waarvan sommige een 

tijdsduur hebben (bijvoorbeeld bardiensten van 4 uur) en sommige in zijn 
geheel vervuld moeten worden. Bijvoorbeeld standaard bardiensten zijn van 
19:00 – 23:00. 

 
10. Specifiek voor bardiensten: het verplichte IVA Certificaat: 

Leden die bardienst draaien dienen in het bezit te zijn van het certificaat van 
de Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Iedereen kan gratis de e-
learning volgen en dit certificaat via internet behalen met deze link. 
Een kopie van het certificaat dient voor aanvang van de 1e bardienst naar de 
clubtakencoördinator te zijn gestuurd op clubtaken@etc-ede.nl. De 
ledenadministratie registreert welke leden over het IVA Certificaat beschikken. 
 
De Drank- en Horecawet vereist dat een barmedewerker de instructie 
verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd en succesvol heeft 
afgerond. Indien je de test voor je bardienst niet succesvol hebt afgerond en 
wel de barbezetting uitvoert, is ETC in overtreding! Wanneer ETC 
gecontroleerd en beboet wordt, dient het lid deze boete te betalen.  

 
11. Leden die een taak voor het eerst verrichten, worden zo mogelijk begeleid 

door een lid dat met deze taken ervaring heeft. Het is de intentie om de 
uitvoering van clubtaken gelijkmatig over het jaar te spreiden. 

 
12. Commissiehoofden melden vooraf taken van commissieleden en achteraf de 

uitgevoerde clubtaken die niet via de app zijn geregistreerd, de coördinator 
clubtaken verzamelt en verwerkt deze gegevens op jaarbasis.  

 

Overige bepalingen 
13. Het bestuur verwacht van alle leden dat zij zich inzetten voor ETC.  
 
14. Indien diensten niet door leden vanuit de Clubtaken kunnen worden ingevuld, 

wordt de wettelijk toegestane ‘vrijwilligersvergoeding’ gegeven aan de 
personen die door de club worden ingehuurd om de diensten te verrichten. 
 

15. Het is niet mogelijk om gewerkte clubtaak uren mee te nemen naar een 
volgend jaar. 
 

16. Het uitvoeren van teaminzet door competitiespelers telt niet mee voor de 
opbouw van clubtaakuren. 
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17. Diensten mogen onderling tussen leden worden geruild. Het lid dat wil ruilen 

moet zelf een vervanger zoeken en dit tijdig doorgeven via de ClubApp. 
 

18. Indien een gehele dienst uitvalt, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, 
moet er een nieuwe dienst worden ingepland. 

 
19. Bij ETC willen we bij de uitvoering van clubtaken op de leden kunnen rekenen. 

Clubtaken uitvoeren is niet vrijblijvend. Wanneer een lid toch geen clubtaken 
wenst uit te voeren, kan dit worden afgekocht voor € 100 voor het lopende 
kalenderjaar. Afkopen kan door voor 15 januari van het betreffende 
kalenderjaar een email te sturen naar clubtaken@etc-ede.nl (of voor nieuwe 
leden binnen 2 maanden na instromen in de loop van het jaar, het gesteld in 
lid 4). De afkoop zal middels ClubCollect worden geïnd. 
Als achteraf blijkt dat een lid geen of te weinig clubtaken heeft uitgevoerd 
wordt achteraf alsnog € 100 in rekening gebracht (of zoveel minder als er wel 
enige taken zijn uitgevoerd, maar minder dan het gesteld in lid 2). 
 
Deze afkoop geldt voor de alle senior leden, maar niet voor de vrijgestelde 
leden genoemd in lid 3 van dit document. 

 
20. Wanneer een lid in de loop van het kalenderjaar het lidmaatschap opzegt, is 

een lid verplicht om tot het einde van het lidmaatschap de clubtaken te 
vervullen (aangezien het lidmaatschap pas op 31 december van een 
kalenderjaar kan eindigen). 

 
21. In geval van vragen of situaties die niet benoemd zijn in dit beleid, kan 

contact worden opgenomen met het bestuurslid clubtakencoördinatie via 
clubtaken@etc-ede.nl Het bestuur zal over deze vragen of andere situaties 
besluiten.  
 

 
 


