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2 Duinrand S, daar wil je bij horen! 

 Kantinemedewerk(st)ers 

 Medewerk(st)ers terreindienst en bestuursdienst 

 Medewerk(st)ers onderhoud 

 

Onder vrijwilligerswerk wordt niet verstaan: 

 Rij-ouder bij uitwedstrijden 

 Was-ouder van teamtenues 

 

Tevens vrijgesteld voor het verrichten van vrijwilligers zijn leden die ook sponsor zijn van de vereniging en 

op jaarbasis een bedrag sponsoren van minimaal € 500,00. 

 

4. Diensten waarvoor de vrijwilligersregeling van toepassing is 

Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld voor welke diensten de regeling van toepassing is. In deze 

vaststelling speelt uiteraard mee dat dit diensten moeten zijn die door vrijwilligers kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

5. Verplichting van de regeling 

De regeling is binnen de vereniging een verplichte regeling en is onlosmakelijk verbonden aan het 

lidmaatschap.  

 

6. Reglement 

Voor de vrijwilligersregeling is het volgende reglement van toepassing: 

 De vrijwilligerscommissie deelt de diensten in en zorgt dat alle leden tijdig geïnformeerd worden 

over de indeling. 

 Leden vanaf 16 jaar mogen zelf de dienst verrichten; voor jongere leden geldt dat de dienst 

verricht zal moeten worden door één der ouders of verzorgers. 

 Bij het niet opkomen voor een ingeroosterde dienst wordt een boete opgelegd van € 25,00 per 

keer. Tevens zal voor het betreffende lid een nieuwe dienst worden vast gesteld. 

 Het twee keer binnen één seizoen verzaken van een dienst en/of het niet betalen van de 

opgelegde boete wordt gezien als het niet respecteren van de regeling. Leden die op deze wijze 

blijk geven de regeling niet te respecteren, zullen bij bestuursbesluit worden geschorst en – indien 

binnen een gestelde termijn door het betreffende lid geen bericht wordt ontvangen van het alsnog 

respecteren van de regeling – worden geroyeerd als lid van de vereniging. 

 Het is toegestaan onderling te ruilen, dit dient wel aan de vrijwilligerscommissie te worden 

doorgegeven. 
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