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Onze beheerder, Sjaak van Dinteren, is met pensioen en er komt geen opvolger. Hoe gaat het nu met de
openingstijden van het clubhuis..? Wie verricht zijn werkzaamheden..? Het bestuur, met daaraan
toegevoegd Jacques Wijnoogst als adviseur, heeft niet alleen daarvoor nieuwe ideeën ontwikkeld, maar
óók nieuw elan bedacht voor de kwakkelende bardiensten. Alle leden worden nu meer bij het
verenigingsleven betrokken. Dat betekent iets minder vrijblijvendheid en veel meer betrokkenheid. Op
de Algemene Ledenvergadering van 27 november wordt alles tot op detailniveau aan de leden
bekendgemaakt. Hier alvast enkele highlights…

Werkzaamheden

Openingstijden
De luxe dat het hele clubhuis zowel
overdag als ’s avonds open is, is voor
met name sommige dagdelen
financieel niet langer haalbaar.
Wanneer dan wél? In ieder geval
tijdens álle activiteiten die door de club
worden georganiseerd. Verder wordt
voorlopig gemikt op de ochtenden
van de maandag, dinsdag,  woensdag
en vrijdag. Wanneer het clubhuis
gesloten is, is de centrale hal en
daarmee dus ook de toiletten wél voor
de leden toegankelijk.

Clubhuis
Het clubhuis is het kloppend hart van
onze vereniging. Het is een sociale
ontmoetingsplaats, een huiskamer
waar vriendschappen ontstaan en waar
LTV Vormer terecht trots op mag zijn.
Echter, op dit moment zijn er te weinig
vrijwilligers om alle bardiensten te
kunnen bezetten. Om recht te doen
aan de functie van het clubhuis stelt
het bestuur tijdens de ALV voor om alle
senior-leden te verplichten om per
jaar, twee bardiensten te vervullen.
Indien er leden zijn die meer diensten
willen draaien, kan dat natuurlijk. Deze
leden krijgen voor die extra inzet een
kleine vergoeding. De hoogte van die

vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld
door de ALV. Leden die deze diensten
niet willen draaien en/of zichzelf
daarvoor ongeschikt vinden, kunnen
jaarlijks een bedrag van € 30,00
betalen en zijn dan vrijgesteld van de
verplichte bardiensten.

Barplanning
Heb je invloed wanneer je een
bardienst draait? Ja, ieder lid kan z’n
bardienst zelf plannen via website
van Vormer. Dit moet dan vóór 31
maart van het betreffende jaar
gebeuren. Mocht iemand onverhoopt
z’n bardienst vergeten, dan moet
alsnog de vergoeding betaald
worden.  Overigens, vrijwilligers die
al andere vrijwilligerswerk voor de
club verrichten, worden natuurlijk

Nu er geen beheerder meer is, zullen
de schoonmaakdiensten verricht gaan
worden door een professioneel
schoonmaakbedrijf of –dit blijft
nadrukkelijk open- door een aantal
eigen Vormerleden. Z ij zullen
hiervoor een vergoeding krijgen.

Website
Tot slot, op 1 november, jullie weten
natuurlijk dat op die dag in 1982 John
McEnroe de nummer één-positie op
de wereldranglijst  heroverde, gaat
de nieuwe website van LTV Vormer
de lucht in.  Allemaal fff kijken dus..!

vrijgesteld van deze bardiensten. De

voorzitters van de diverse commissies
dragen hen voor aan het bestuur.

Als de koffie
járenlang voor je
is ingeschonken,
wil je vast wel
iets terugdoen..!

Tegeltjeswijsheid..!


