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Borg/boete ten aanzien van bar-/keukendienst-
verzuim 
 
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 maart 2017 is door de leden een 
oproep gedaan aan het bestuur om maatregelen te nemen tegen het frequente 
bardienst verzuim met bijvoorbeeld een borg of boetesysteem. Hierop is door 
het bestuur nagedacht over de problematiek rondom het regelmatig niet 
verschijnen van de vrijwilligers op ingeplande bar- en keukendiensten en heeft 
hiervoor een voorstel gepresenteerd in de ALV van 18 april 2018 dat dit verzuim 
moet tegengaan. De voorgestelde maatregel is unaniem door u in de ALV 
goedgekeurd en is als zodanig met onmiddellijke ingang in werking getreden. 
 
Maatregelen (goedgekeurd door ALV 18-4-2018): 
Er zijn twee maatregelen doorgevoerd: 
1. Opzetten van een vangnet 
2. Boete- / borgsysteem 
 
1.    Opzetten Vangnet 
Er is een vangnet opgezet zodat: 

 leden hun bar- / keukendienst tegen betaling door iemand uit het vangnet 
kunnen laten vervullen.  

 bij verzuim van een bardienst, door bestuur/commissies vanuit het 
vangnet per direct een andere bardienst kan worden opgeroepen (tegen 
betaling bekostigd vanuit de boete voor verzuim, zie maatregel 2). 

 
Hoe werkt het vangnet? 

 TVP heeft een vangnet opgezet met leden die tegen vergoeding van € 25 
een bar-/keukendienst willen overnemen van een ander lid. 

 Degenen die een beroep op het vangnet willen doen zullen dit zelf moeten 
regelen en zelf de vergoeding van € 25 aan het lid vanuit het vangnet 
betalen en dit met een mail bevestigen aan de bardienstplanning (Toos) 
janentoos1978@gmail.com. Voor informatie over op wie u een beroep 
vanuit het vangnet kunt doen kunnen leden terecht bij Jan Vermeulen, tel. 
06-12449510 (graag via een app). 

 
Wilt u af en toe eens invallen (in overleg) en de vergoeding ontvangen? U kunt 
zich aanmelden als reserve bar- of keukendienstvrijwilliger door een mail te 
sturen naar kantine@tvputtershoek.nl. 
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2.    Boete-/borgsysteem 
Bij verzuim tijdens drukte op het park willen wij per direct een vervangende bar- 
keukendienst kunnen oproepen. De kosten voor een vervanger uit het vangnet 
moeten echter wel gedragen worden door degene die de bar-/keukendienst op 
dat moment verzuimt. Daarvoor stellen wij een boete-/borgsysteem in. 
  
Hoe werkt het boete-/borg systeem?   

 Bij verzuim zal een bedrag van € 30,- boete in rekening gebracht worden. 
Deze boete zal worden geïnd vanuit de borg die leden hebben betaald bij 
hun contributie (zie hierna). Zodra de borg niet meer toereikend is (na 
meerdere keren verzuim) zal het betreffende lid een factuur ontvangen. 

 Bij de contributienota zal in eerste instantie een extra bedrag van € 60,- 
als ‘borg’ in rekening worden gebracht. De omvang van de borg is 2x een 
verzuim. Dit extra bedrag dient ter dekking van het eventueel 
ongeoorloofd verzaken van de vrijwilligersdienst. 

 Bij verzuim zal een bedrag van € 30,- vanuit de borg als boete worden 
geïnd. Dit deel van de borg komt dan te vervallen. Vanuit deze boete zal 
een vervangende vrijwilligersdienst vanuit het vangnet worden betaald. 

 Bij geen enkele keer verzaken in het contributiejaar zal de volledige borg 
blijven staan voor het volgende contributiejaar. Leden bij wie een bedrag 
uit de borg is geïnd krijgen in het nieuwe contributiejaar bij de contributie 
een bedrag in rekening als ‘aanvulling borg’. 

 De KNLTB ledenpas wordt pas uitgereikt als de contributie én de borg is 
betaald. 

 Leden die opzeggen krijgen het restant van de openstaande borg bij het 
einde van het lidmaatschap teruggestort. 

 Leden die zijn vrijgesteld van bar- en keukendiensten hoeven geen borg te 
betalen. 

 
Het bestuur heeft op uw verzoek deze maatregel ingezet, desondanks vindt het 
bestuur het zeer spijtig dat dergelijke maatregelen moeten worden genomen. 
Het bestuur realiseert zich dat ook in dit geval het de "goeden" zijn die onder de 
"kwaden" moeten lijden. Dit zou niet zo mogen zijn. De vereniging is niet van 
ons, maar u BENT de vereniging. Met zijn allen dienen we ervoor te zorgen dat 
we allen plezier mogen beleven aan het spelletje en de prachtige entourage waar 
we dit mogen doen. 

 


