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CONSUMPTIEGEBRUIK VRIJWILLIGERS EN DERDEN 
 

Inleiding 

In dit reglement zijn de regels en richtlijnen vastgelegd rondom de uitgifte van consumpties ten  

behoeve van vrijwilligers bij VV Asperen. Dit reglement is tot stand gekomen op basis van overleg  

met de kantinebeheerders en verschillende actieve vrijwilligers bij VV Asperen. Het reglement is 

vastgesteld op 24-05-2016 

 

Reglement 

1. Het reglement is van toepassing op de momenten dat de vrijwilliger daadwerkelijk actief is t.b.v. 

VV Asperen. 

2. Het gebruik van consumpties door vrijwilligers dient zorgvuldig te worden geregistreerd op de 

daartoe beschikbare registratieformulieren die in het bezit zijn van de kantinebeheerder. 

3. VV Asperen kent de volgende vrijwillige functies: 

Bestuurslid 

Commissielid 

- Activiteitencommissie 

- Kledingcommissie 

- Technische commissie jeugd 

- Technische commissie senioren 

- Sponsorcommissie 

Gastheer/vrouw 

Kantinevrijwilliger 

Trainer/leider/grensrechter/materiaalman 

Onderhoudsvrijwilliger 

Scheidsrechter 

Scheidsrechters coördinator 

Verzorger 

Wedstrijdsecretaris 

 

4. De in lid één bedoelde ‘actieve inzet’ van de vrijwilligers kan plaatsvinden op de volgende 

gelegenheden. 

 

Consumpties bij vergaderingen 

Bij vergaderingen van commissies of het bestuur wordt de leden voorzien van koffie en thee. 

Hieraan zijn bij voorbaat geen limieten gesteld. Daarnaast kan tijdens of na de vergadering één 

consumptie per persoon worden gebruikt op kosten van de vereniging. 

 

Consumpties door vrijwilligers onderhoud/beheer 

Vrijwilligers belast met onderhoud/beheer worden gedurende het uitvoeren van de taken 

voorzien van koffie en thee. Hieraan zijn bij voorbaat geen limieten gesteld.  
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Consumpties op wedstrijddagen 

Trainers, begeleiders, coaches, assistenten, scheidsrechters direct verbonden aan de op dat 

moment gespeelde wedstrijden worden voor de wedstrijden of tijdens de rust voorzien van 

koffie of thee in de bestuurskamer.  

Clubscheidsrechters en door de KNVB aangestelde scheidsrechters ontvangen in de rust of na de 

wedstrijd, naast koffie of thee, een consumptie op kosten van de vereniging. 

 

Gastheer/gastvrouw 

Op wedstrijddagen wordt het beheer van de bestuurskamer verzorgd door een 

gastheer/gastvrouw. De gastheer/vrouw wordt gedurende het uitvoeren van zijn/haar taken 

voorzien van koffie en thee. Hieraan zijn bij voorbaat geen limieten gesteld. Daarnaast kan 

tijdens de uitvoering van deze functie één consumptie per dagdeel worden gebruikt op kosten 

van de vereniging. 

 

Consumpties t.b.v. gasten 

De gastheer/vrouw ontvangt de begeleiding en/of evt. bestuursleden van de bezoekende teams 

in de bestuurskamer. Hen wordt koffie of thee aangeboden in de bestuurskamer. Overige 

consumpties dienen door de gasten zelf aan de bar afgenomen te worden. 

 

Thuiswedstrijden 1e elftal 

Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal ontvangen de scheidsrechter, de gasten verbonden aan 

het eerste elftal van de tegenstander of de pers tijdens de rust of na de wedstrijd, naast koffie of 

thee, maximaal 2 consumpties in de bestuurskamer. De verantwoordelijkheid voor beheer en 

registratie hiervan ligt bij de dienstdoende gastheer/vrouw. Hiertoe wordt een 

registratieformulier gebruikt dat wordt ingeleverd bij de kantinebeheerder.  

 

Kantinevrijwilligers 

Kantinevrijwilligers die ondersteunende werkzaamheden verrichten op wedstrijddagen worden 

De gastheer/vrouw wordt gedurende het uitvoeren van zijn/haar taken voorzien van koffie en 

thee. Hieraan zijn bij voorbaat geen limieten gesteld. Daarnaast kan tijdens de uitvoering van 

deze functie één consumptie per dagdeel worden gebruikt op kosten van de vereniging. 

 

Consumpties tijdens trainingsavonden 

Vrijwillige trainers, begeleiders en coaches worden voor of na de training voorzien van koffie of 

thee. Indien gewenst kan na de training een consumptie naar keuze worden genuttigd. 

 

Consumpties bij speciale gelegenheden 

Bij speciale gelegenheden wordt vooraf door de organiserende commissie danwel het bestuur 

besloten op welke wijze het consumptiegebruik t.o.v. vrijwilligers en overige aanwezigen vorm 

zal krijgen. Hierover vindt vooraf overleg plaats met de kantinebeheerder. 

 

 

 



  HANDBOEK BELEID VV ASPEREN  
 

3 
 

 

5. De registratie van de genoten consumpties wordt via daartoe vastgestelde formulieren 

periodiek teruggekoppeld aan de penningmeester van het bestuur of de boekhouder. 

6. Bij gelegenheden waarin bovenstaande reglement niet voorziet in regels of richtlijnen vindt 

besluitvorming m.b.t. het gratis verstrekken van consumpties plaats door het bestuur van de 

vereniging. 


