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Regeling gratis consumpties  

Inleiding  
Kaderleden hebben bij de uitoefening van hun functie tijdens wedstrijden, trainingen, overleg en 
vergaderingen (‘Activiteiten’) in principe recht op een door VDZ verstrekte consumptie. Voor het 
verstrekken van deze consumpties is deze Regeling opgesteld om de uitgifte van consumpties in 
goede banen te leiden. Het doel van deze Regeling is dan ook het beheersen van gratis verbruik, 
het vereenvoudigen van de kantine procedures en het informeren van kaderleden. 
 
Hoofdregel  
• Ieder gebruik van of verstrekking van drank, eten of snoep in de kantine dient contant, met 

een debit card (‘PIN’) of met een VDZ pas betaald worden. Het is niet toegestaan op rekening 
te kopen in de kantine.   

• Kaderleden hebben recht op consumpties voor zover de Activiteit plaats vindt op het 
sportcomplex van VDZ;   

• Hiervoor wordt een VDZ pas in bruikleen gegeven aan het kaderlid;   
• Op wedstrijddagen kunnen kaderleden op het wedstrijdsecretariaat gratis een kop koffie of 

thee krijgen;   
• De VDZ pas is niet inwisselbaar voor geld en dient niet gebruik te worden voor consumpties 

 van niet kaderleden. 
 
Bijzondere bepalingen   
• Per team worden twee VDZ passen verstrekt aan de trainer, een zogenaamde trainer pas 

voor eigen gebruik en een team pas voor overlegmomenten en representatie;   
• Voor kaderleden die optreden als voorzitter van een commissie of als gastheer worden 

afzonderlijke passen uitgegeven ten behoeve van de desbetreffende commissie of activiteit;   
• Consumpties die door kantinemedewerkers op het wedstrijdsecretariaat of in de 

bestuurskamer worden verstrekt op wedstrijddagen vallen onder de Regeling, echter hoeven 
niet afgerekend te worden;   

• De consumpties voor onderhouds- en/of kantinemedewerkers (inclusief ingeroosterde 
vrijwilligers) vallen onder de Regeling, echter dienen afzonderlijk geregistreerd te worden op 
de kassa’s;   

• De VDZ pas vertegenwoordigt waarde en is niet beveiligd door een autorisatie code, verlies of 
diefstal dient daarom onmiddellijk gemeld te worden via penningmeester@vdz-arnhem.nl 
zodat schade beperkt kan worden;   

• Het Bestuur bepaalt welke functies worden gekenmerkt als kaderleden (naast 
bovengenoemde trainers, voorzitters van commissies en gastheren) en het tegoed op de pas, 
met inachtneming van de het doel van de Regeling;   

• Bij niet naleving of misbruik van de Regeling of onzorgvuldig gebruik van de VDZ pas kan het 
Bestuur maatregelen nemen en sancties treffen, met in het uiterste geval royement van het lid 
en vergoeding van eventueel door VDZ geleden schade. 

 
Procedure  
De VDZ passen voor teams worden uitgegeven door de coördinatoren, VDZ passen voor overige 
functies door (een gedelegeerde van) de penningmeester. Opwaardering van de VDZ pas 
geschiedt enkel nadat naam en functie van het kaderlid is geregistreerd in de administratie. Het 
kaderlid dient uiterlijk 30 juni van ieder seizoen de pas weer ingeleverd te hebben bij voornoemde 
uitgever, tenzij anders meegedeeld door voornoemde uitgever.  
 
Communicatie  
De Regeling is ingegaan op 1 januari 2007 en gewijzigd in september 2017. De Regeling wordt 
gepubliceerd op www.vdz-arnhem.nl.  
 
Bestuur VDZ, september 2017  
 


