
Veelgestelde vragen 

Ik sta op de lijst, heb mij opgegeven maar kan toch niet (bijvoorbeeld door ziekte).  

Dat kan gebeuren. Dan zorg je dat je jouw beurt omwisselt met iemand anders of regel je zelf een 

vervanging. 

 

Mag je meer vrijwilligerswerk doen?  

Uiteraard, en er zijn al heel veel mensen die dat doen. Ook DZS’ers die geen lid zijn! 

Kan ik mijn kantinedienst of vrijwilligerstaak afkopen?  

Eigenlijk niet. Als het echt niet anders kan dan hebben we daar het volgende op bedacht. 

Je kunt jouw vrijwilligerstaak afkopen voor € 100,-. Dat bedrag gaat in de vrijwilligerspot. Vanuit deze 

pot kunnen we dan mensen inhuren om dit vrijwilligerswerk te laten doen.  

Deze taak zullen we in eerste instantie aanbieden aan mensen die de ‘vaste’ vrijwilligerstaken/ 

kantinediensten draaien. 

Het bedrag dat eventueel uit de pot overblijft gebruiken we voor extra’s voor de jaarlijkse 

vrijwilligersavond. 

Mag iemand anders mijn vrijwilligerstaak doen? 

Ja, dat mag. Dat kan door een DZSér of niet-DZSér gebeuren. Meld dat vooraf aan Romy Kok, de 

coördinator vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerwerk gebeurt dan op jouw naam en op jouw 

verantwoordelijkheid.  

En als iemand niet komt opdagen, wat dan? 

Niet opkomen bij jouw ‘kantinedienst’ of ‘oud papier ophalen’ betekent dat er gat valt in de 

organisatie. Daar heeft iedereen binnen de club last van. 

Het is voor ons allemaal nieuw en wennen. Daarom geven we dit seizoen bij de eerste keer niet 

opkomen een gele kaart. Dat heeft geen consequenties. Bij de tweede keer echter krijg je rood en 

dat betekent een boete. Dat is een flink bedrag van 50 euro.  

Ben je het daar niet mee eens kun je bezwaar indienen bij het bestuur.  

De reminder van de kantinedienst is naar het verkeerde of oude e-mailadres gesrtuurd. 

Het is belangrijk dat de club jou kan bereiken. Jij bent er verantwoordelijk voor dat bij de 

ledenadministratie het juiste e-mailadres bekend is. Wijzigt dit e-mailadres geef het dus door aan de 

ledenadministrateur. 

 


