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Beleid clubtaken 2020 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019 is besloten dat alle 
junior- & senioren leden clubtaken uitvoeren om onderlinge verbinding te stimuleren en 
de  kosten voor leden zo laag mogelijk te houden. 
 
Beleidsuitgangspunt 
 
1. ETC is een vereniging waar alle taken door vrijwilligers worden uitgevoerd. Slechts in 

uitzonderlijke gevallen of in geval van specialistische werkzaamheden wordt een 
beroep gedaan op betaalde inhuur. Er zijn grofweg 6500 uren te verdelen over een 
kalenderjaar. Dit document bevat de spelregels. 
 

2. Leden dienen op jaarbasis minimaal 12 uur clubtaken uit te voeren. Indien een lid 
door buitengewone omstandigheden niet in staat is in één jaar 12 uur aan clubtaken 
voor onze club te besteden, dient dit lid dat voor het einde van dat jaar contact op te 
nemen met de secretaris (secretaris@etc-ede.nl) 

 
3. Commissiehoofden registreren de uitgevoerde clubtaken. Deze gegevens worden 

doorgegeven aan de coördinator clubtaken. Aan het eind van het jaar ontvangt ieder 
lid consumptiebonnen in verhouding met het aantal uren dat aan de club besteed is. 
Tenzij gekozen is voor baandonatie. de coördinator clubtaken verzamelt deze 
gegevens op jaarbasis en bereidt de uitbetaling van de consumptiebonnen voor. 
Leden die in 2020 voor 12 uur vrijwilligerstaken hebben verricht hebben het recht op 
35 euro aan consumptiebonnen. Zij kunnen deze vergoeding ook doneren voor 
baanvervanging. 

 
 
Doelgroep 
 
4. Alle leden van ETC tussen 12 en 75 jaar. (Peildatum 1 januari van een kalenderjaar). 

Uitzondering zijn ereleden of door het bestuur aangewezen leden (zie punt 2).  
 

5. Bij het indelen van clubtaken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
interesses die leden voor clubtaken opgeven. In de ClubApp van de KNLTB kun je zelf 
elk seizoen aangeven welke clubtaak je wilt uitvoeren. De ClubApp kun je via onze 
website downloaden. 

 
Planning, uitvoering en registratie van clubtaken 
 
6. Clubtaken worden verdeeld in diensten waarvan sommige een tijdsduur hebben 

(bijvoorbeeld bardiensten van 4 uur) en sommige in zijn geheel vervuld worden. 
Voorbeelden van clubtaken zijn: bardienst draaien, meehelpen met het 
parkonderhoud, een rol hebben bij de organisatie van een toernooi, actief lid zijn van 
een commissie etc. Clubtaken worden zo evenwichtig mogelijk ingedeeld op basis van 
het aantal uren dat binnen een commissie noodzakelijk is. 

 
7. Leden die een clubtaak voor het eerst verrichten, worden zo mogelijk begeleid door 

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

 
8. Leden die bardienst draaien zijn minimaal 18 jaar oud en dienen in het bezit te zijn 

van het certificaat van de Instructie Verantwoord Alcohol schenken. De taken die bij 
bardienst horen, vind je achter de bar op de geplastificeerde kaart. Ieder lid ouder 
dan 18 jaar kan dit certificaat via internet behalen via http://www.nocnsf.nl/iva. 
Indien je het certificaat niet voorafgaand aan je bardienst hebt behaald, is ETC in 
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overtreding! Heb je de test nog niet gedaan, doe dat dan nu gelijk even. Het 
certificaat hoef je maar 1 maal te behalen en het is ook geldig bij andere clubs. ETC 
heeft dit bestuursreglement Verantwoord Alcohol Schenken (link). Alle leden dienen 
zich te houden aan het Bestuursreglement Alcoholgebruik, en kunnen daarop door 
bardienst worden aangesproken. 

  
9. 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. 

 
10. Het is niet mogelijk om gewerkte clubtaken mee te nemen naar een volgend jaar. 
 
11. Het uitvoeren van teaminzet door competitiespelers telt niet mee voor de opbouw van 

clubtaakuren. 
 
12. Diensten mogen worden geruild. Het lid dat wil ruilen moet zelf een vervanger zoeken 

en dit tijdig doorgeven via de ClubApp. 
 
13. Indien een gehele dienst uitvalt, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, dan hoeft 

deze taak niet opnieuw te worden gepland. 
 
14. Bij ETC willen we bij de uitvoering van clubtaken op de leden kunnen rekenen. 

Clubtaken uitvoeren is niet vrijblijvend. In 2020 wordt nog niet gesanctioneerd. Voor 
de jaren erna wordt nog in de ALV van november 2020 vastgesteld welk pad we gaan 
volgen. 

 
15. Wanneer een lid in de loop van het kalenderjaar het lidmaatschap opzegt, vervallen 

alle clubtaken vanaf dat moment. Het wordt zeer gewaardeerd als het betreffende lid 
wél zoekt naar mogelijkheden voor vervanging van zijn/haar clubtaken.  

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

worden opgenomen met het bestuurslid vrijwilligerscoördinatie via secretaris@etc-
ede.nl Het bestuur zal over deze vragen of situaties besluiten. 

 
 


