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Attentieregeling 
 
 
1. Gebeurtenissen in familiaire kring 
 

Gebeurtenis    bij bezoek      zonder bezoek        
 
Huwelijk receptie   Cadeau € 25,00     kaart van bestuur 

Huwelijk avondfeest   Cadeau € 35,00     kaart van bestuur 

Geboorte           kaart van bestuur 

Overlijden kader/lid   Advertentie+bloemstuk+herdenking in Doelgericht 
Alleen een advertentie plaatsen in “De Krant van Mid. Dr. (actie: secretaris). De 

voorzitter zorgt voor plaatsing in het clubblad. 

Langdurige ziekte kader/lid  Te beoordeling aan de commissie; maximaal € 20,00 

 

 

2. Jubilea 
 

Gebeurtenis    Actie       zonder bezoek        
Receptie verenigingen   Cadeau € 25,00     kaart van bestuur 

 

 

3. Afscheid 
 

Gebeurtenis    Actie           
Kaderlid betaald   Bloemen 

Kaderlid > 10 jaar actief  Cadeau t.w.v. € 50,00 + bloemen. 

Kaderlid > 15 jaar actief  Cadeau nader te overleggen + bloemen  

Vrijwilliger betaald   Bloemen 

Vrijwilliger    Cadeau nader te overleggen + bloemen. Initiatief ligt bij de commissies. 

 

[kaderlid: is diegene die zich inzet voor het welzijn van v.v. VKW en vanuit zijn taak een aantal 

(beslissing)bevoegdheden en verantwoordelijkheden kent. Kaderleden zijn: trainers en seniorenleiders, de 

jeugdcoördinator, de wedstrijdsecretariaten, de veldcoördinator (KNVB) en leden van het bestuur, of 

technische commissie)] 

 

[vrijwilliger: is diegene die zich belangeloos inzet voor het welzijn van v.v. VKW en op één of meerdere 

fronten actief is met één of meerdere werkzaamheden. Spelers die vanuit de elftallen kantinediensten 

draaien worden niet aangemerkt als vrijwilliger] 

 

Afscheid spelende leden > 10 jaar in het 1e elftal: initiatief 1e elftal.  

Afscheid spelende leden > 10 jaar in seniorenelftallen: initiatief elftal. 
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4. Kampioenschap, promotie en periodeoverwinningen senioren 
 

1e elftal Champagne + feest in de kantine. 1 vat bier ter beschikking namens de 

vereniging,  De 1e elftal spelers ontvangen (15 consumptiebonnen p/p). 

 Op uitnodiging receptie te houden in de kantine. 

 € 300 bijdrage 1e elftal voor een feestavond / diner. 

2e en 3e elftal Bloemen + 100 consumptiebonnen + € 200 bijdrage feestavond / diner. 

Overige elftallen Bloemen + 100 consumptiebonnen. 

Periodeoverwinning 1e elftal € 150 

Periode 2e en 3e elftal €  75 

 

 

5. Feestavond / seizoensafsluiting elftallen senioren en junioren 
 

Ieder elftal mag 1 x per jaar gebruik maken van de kantine voor een feestavond. Koffie en thee wordt  

gratis verstrekt. Overige consumpties worden vrij verstrekt tot een maximumbedrag van € 150 (verkoop 

waarde). Het elftal zorgt zelf voor de bezetting van de kantine en de schoonmaak na afloop.  

Elftallen zullen via de leider worden aangesproken op eventuele onvolkomenheden. Sluitingstijd is 01.00 uur  

voor senioren en de A, B en C’s 23.00 uur. 

 

 

6. Kampioenschap, promotie jeugd 
 

Pupillen / jeugd t/m D Bloemen leiders  + 30 consumptiebonnen + patat o.i.d. 

Jeugd C t/m A  Bloemen leiders + 50 consumptiebonnen. 

 

 

7. Overige regelingen 
 

Vrijwilligers Uitnodiging voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. 

 Jaarlijks ontvangen de vrijwilligers + kaderleden een attentie namens de 

vereniging. 

 

Algemeen In overleg met het bestuur kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden. 
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Vergoedingen 

 

1. Wassen shirts 
Alle reserveshirts + shirts 1e elftal worden centraal gewassen. De vergoeding voor de wasser bedraagt circa 

€ 1500 per jaar.  

 

2. Schoonmaken kantine en keuken 
Voor het schoonmaken van de kantine en kleedkamers staat een vergoeding van circa € 1500 per jaar per 

persoon, uitvoering door 2 personen. Voor het schoonmaken van de keuken staat een vergoeding van circa € 

750 per jaar per persoon uitvoering door 1 persoon.  

 

3.Bezorging clubbladen 
Voor de bezorging van het cluborgaan 1x3 wkn binnen de kom Westerbork staat een vergoeding van circa  

€ 1200 per jaar. Deze vergoeding is gebaseerd op 400 stuks. Bij een afname van meer dan 75 stuks volgt 

een heroverweging van de vergoeding.  

 

4. Gewonnen geldprijzen 
Gewonnen geldprijzen komen ten goede van de vereniging. Het bestuur zal de wijze van besteding 

beoordelen. 

 

5. Buskosten VKW 1 
Bus vervoer voor VKW 1 wordt voor competitie wedstrijden vanaf de 2e klasse verzorgt door de vereniging. 

Supporters kunnen gratis mee, waarbij geld dat wie het eerst komt het eerst maalt, en vol = vol. Vanaf de 

3e klasse en lager wordt er geen bus ter beschikking gesteld.    

 

6. Vrijstellingen contributie 
Niet voetballende kaderleden en ere-leden zijn vrij van betalen. De peildatum van de contributieverhoging is 

1 juli. In het clubblad wordt drie- wekelijks een overzicht vermeld. Op de site wordt het overzicht ook 

gepubliceerd. 

 

7. Vrije verstrekkingen 
Elke consumptie die vrij verstrekt wordt, wordt genoteerd op de daarvoor bestemde lijsten. De lijsten 

moeten ter controle naar de Coördinator kantine en de penningmeester i.v.m. de BTW afdrachten. 

 

8. Abonnementen clubblad 
Vrij van betalen zijn ereleden, hoofdsponsor, scheidsrechters, redactie, consul, gemeente, Alescon en de 

adverteerders in het clubblad. 
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9. Boeking / veldverwijzing 
De leden betalen zelf de boete. Boetes die door schuld van een lid aan de vereniging worden opgelegd zullen 

verhaald worden op het bewuste lid. 

 

10. Onkosten- kilometervergoeding 
Jeugdleiders ontvangen een vergoeding van € 0,19 per kilometer [seizoen 2009/2010]. Overige reiskosten 

t.b.v. de vereniging worden ook vergoed voor € 0,19 per kilometer [seizoen 2009/2010]. Leiders van  

senioren ontvangen geen onkostenvergoeding (e.e.a. in onderling overleg met het elftal). 

 

11. Buskosten jeugd 
Kosten 50% voor VKW met een maximum van € 150 per team per seizoen. 

 

12. Onkostenvergoeding onbetaalde trainers en scheidsrechters 
Onbetaalde trainers en scheidsrechters kunnen per jaar € 70 declareren voor de aanschaf van 

voetbalschoenen. De nota dient overlegd te worden. 

 

13. Vrijstelling entreegelden beker en competitiewedstrijden 
Vrij van betalen zijn: leden (+ partner), donateurs, ereleden, kinderen van leden (tot 18 jaar), houders van 

KNVB/LBA- kaarten, seizoenkaarthouders(+ partner), leden club van 100, sponsor. 

 

14. Vergoeding hulptrainers jeugdafdeling  
Aan hulptrainers die 1x per week assisteren wordt een bedrag uitgekeerd van € 115. 

Aan hulptrainers die 2x per week assisteren wordt een bedrag uitgekeerd van € 230. 

 

15. Deelname toernooien 
Elk elftal kan / mag deelnemen aan toernooien. Inschrijfgeld kan één keer per seizoen met een  maximum 

van € 75 worden gedeclareerd bij de penningmeester. Een bewijs / nota moet worden overhandigd. De 

deelname aan een toernooi moet altijd in overleg met de wedstrijdsecretaris plaats vinden. 
 

16. Huren Sporthal elftallen 

Elk elftal mag 1x per seizoen de sporthal een uur huren op kosten van VKW. Indien men vaker of langer wil 

zaalvoetballen dan zijn de kosten voor het elftal. 

 

17. Trainingsweekend eerste selectie 

De eerste selectie krijgt één keer per seizoen 750 euro als bijdrage voor het trainingsweekend.  

 

Algemeen In overleg met het bestuur kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden. 

Aan deze regeling kunnen geen rechten worden ontleend. 


