
 
FFINVORMEREN: redactie  wvanherwijnen@outlook.com                          1e jaargang 2018/10 
 
Afmelden voor de nieuwsbrief? emailto: ledenadministratie@vormer.nl 
 
 
 

VORMER
Kinderarbeid&Vormer? 

Zijn er overeenkomsten 

tussen kinderarbeid en 

Vormer? Mag je die 

vergelijking wel maken? 

Goedkope kleding en goed-

koop tennissen? Waardoor 

sommige kleding goedkoop 

is, mag bekend worden 

geacht. Maar wat betreft het 

tennissen bij LTV Vormer..? 

Seniorleden betalen € 120,- 

contributie per jaar, dat is € 

0,32 per dag. Daarvoor is het 

hele jaar het tennispark 

open, inclusief een beheer-

der, een accommodatie-

commissie die elke 

donderdag het park spic-en-

span onderhoudt, tappers 

die ’s avonds het clubhuis 

openhouden en de tapkraan 

bedienen, een technische-

commissie die ervoor zorgt 

dat er toernooien en compe-

tities gespeeld kunnen wor-

den, een pr-commissie, een 

evenementencommissie, 

een jeugdcommissie, een 

barcommissie, natuurlijk -

niet te vergeten- het bestuur 

en zo kan ik nog wel even 

doorgaan. Dat krijgen we 

dus allemaal voor € 0,32 per 

dag.  Dat bedrag kan zo laag 

zijn omdat er veel vrij-

willigers onbetaald werk 

verzetten. Zij schenken de 

vereniging als het ware die 

arbeidskosten die niet aan 

de leden doorberekend 

hoeft te worden. Als we het 

werk van de vrijwilligers nou 

eens zouden zien als een 

extra financiële donatie aan 

de club, wat zouden zij dan 

aan ‘contributie’ bijdragen?  

 

 

 

 

 

Laten we  de accommodatie-

commissie eens als voor-

beeld nemen en er een 

sommetje op loslaten. De 

leden van die commissie 

werken elke donderdag 

ieder afzonderlijk zo’n 6 uur. 

Laten we voor het gemak 

aannemen dat ze 45 weken 

beschikbaar zijn. Stel het 

uurloon op € 30,00 (bron: 

stichting ZZP Nederland) Dan 

draagt dat  lid op jaarbasis 

270*30,00= € 8.100,- + € 

117,-(contributie) bij aan de 

club. Dat is per dag € 

8.217/365= € 22,51 Dat is 70 

keer meer als iemand die 

geen hand- en spandiensten 

verricht! Nu zijn de leden 

van de accommodatie-

commissie (gelukkig) wel 

héél erg fanatiek. Nemen we 

de ook zeer gewaarde 

tappers onder de loep die zo 

zijn/haar steentje bijdraagt. 

Wanneer er 12 keer per jaar 

een bardienst gedraaid 

wordt en tegen hetzelfde 

uurloon als van de 

accommodatiecommissie, 

dan is de uitkomst als volgt: 

Een bardienst wordt op 4,5 

uur per avond geschat. Per 

jaar is dat 12*4,5 = 54 

uur*30,00= € 1620,- 

Zijn/haar financiële bijdrage 

aan de club is € 1620 + € 

117,- = € 1737,- Dat is per 

dag € 4,75  en bijna 15 keer 

zoveel als iemand die geen 

vrijwilligerswerk doet! Mag 

je voor 0,32 cent bij Vormer 

tennissen? Ja, dat mag, 

wanneer je als morele 

verplichting voor een 

bepaalde tijd je steentje als 

vrijwilliger bijdraagt… 

Daarmee is gelijk gezegd dat 

er geen overeenkomsten zijn 

met kinderarbeid; daar ben 

je gewoon levenslang 

tegen… 

Jeugdtoernooi 

van 13 tm 19 aug. 

Overdag maar beperkt 

tennisbanen vrij! 
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