Verenigingswerk, dat doen we met elkaar!

Beste LRC-ers,

November 2018

Voetbalvereniging LRC Leerdam, waar jij of je kind een gewaardeerd lid van is, heeft
een probleem en we vragen jullie medewerking bij het oplossen van dat probleem.
LRC Leerdam kampt al jaren met een tekort aan mensen voor het uitvoeren van
vrijwilligerstaken zoals het draaien van een bardienst of het fluiten van een
jeugdwedstrijd. Dit is op zich helaas geen nieuws. Maar in het afgelopen jaar is de
situatie zo ernstig geworden dat er taken blijven liggen en dat in veel gevallen de
werkzaamheden op de schouders van een té kleine groep mensen terecht is gekomen.
Dat betekent dat we het verenigingswerk anders moeten gaan organiseren. We doen
daarom, met ingang van 1 januari 2019, een beroep op álle leden van de vereniging om
enkele keren per jaar werkzaamheden te verrichten voor LRC Leerdam.
Als eerste stap zijn we in september 2018 begonnen met kantinediensten voor alle
spelende leden uit de seniorenteams. Voor het hele jaar vragen we 3 keer 3 uur inzet
voor de vereniging.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 12 oktober 2018 is beloten om het
aanvankelijke plan om 80 euro contributie per jaar te innen en dat door het verrichten
van verenigingswerk terug te verdienen om praktische redenen los te laten. De
noodzaak om met elkaar verenigingswerk te gaan doen en te blijven doen is er nog
steeds. Besloten is om leden, vanaf 18 jaar, €75,- te factureren en ouders van leden, tot
18 jaar, €50,- te factureren als niet aan de verplichting van verenigingswerk wordt
voldaan.
Besloten is dat het inroosteren van kantinediensten voor seniorenleden gewoon
doorgaat. Daarnaast biedt het bestuur de mogelijkheid om een keuze te maken uit de
volgende taken.
Om zoveel mogelijk rekening te houden met jullie voorkeur kunnen jullie twee keuzes
aangeven in onderstaand overzicht. Als je al verenigingswerker bent, geeft dat dan ook
even aan. Reactie via mailadres verenigingswerk@vvlrc.nl voor 1 december 2018
O Bardienst zaterdagmorgen
O Bardienst zaterdagmiddag
O Bardienst doordeweeks
O Keukendienst zaterdagmorgen
O Keukendienst zaterdagmiddag
O Scheidsrechter jeugdwedstrijden

O Scheidsrechter lagere seniorenwedstrijden
O Helpen bij jeugdkamp, slotdag, themafeesten en toernooien
O Onderhoud accommodatie
O Schoonmaak accommodatie
O Trainen en of begeleiden van een team
O Deelname aan commissie, bestuur
O Huismeester, steward, ontvangst van teams
Het rijden van teams naar de uitwedstrijden valt niet onder verenigingswerk
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Het bijbehorende reglement kun je terug vinden op de site onder ‘verenigingswerk’.
Onze coördinator verenigingswerk, Theo van der Weiden, hoort het graag van je via
verenigingswerk@vvlrc.nl
Met vriendelijke groeten,
Bestuur v.v. LRC Leerdam
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