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Achtergrond
Een sportclub kan niet zonder vrijwilligers. Naast het bestuur en de trainers, komen er gelukkig soms
wel een paar ouders of (oud-)leden helpen tijdens wedstrijden en evenementen. Toch komt het voor
dat we het maar net redden met het aantal aanwezige mensen tijdens een wedstrijd of evenement.
Daarnaast zijn we een kleine vereniging die niet al teveel geld in kas heeft. Naast de vaste lasten
zoals de zaalhuur en de vrijwilligersvergoeding voor de trainers, hebben we af en toe flinke uitgaven
aan toestellen die moeten worden gerepareerd of vervangen, of turnkleding die moet worden
bijbesteld. Ook clubkampioenschappen en andere evenementen kosten geld, zeker ook omdat we
geen inkomsten hebben uit de verkoop van koffie en thee (de kantine wordt beheerd door de
korfbal). We sparen al heel lang voor een airtrack, maar zoals het er nu uitziet kunnen we die als
vereniging voorlopig niet betalen. Kortom, wat we nodig hebben is extra handen en extra inkomsten.
Voorstel
Kijkend naar andere verenigingen hebben we het volgende voorstel. Vanaf 1 januari vragen we alle
ouders (of leden zelf, als ze >18 zijn) 1/2 dag per jaar mee te helpen bij wedstrijden of andere
bijeenkomsten. Het gaat dan om werkzaamheden zoals koffie schenken voor de jury,
wedstrijdpunten invoeren achter de teltafel, de muziek bedienen tijdens een wedstrijd maar ook
bijvoorbeeld collecteren voor Jantje Beton (in februari), een lege flessenactie coördineren of iets
klussen voor het opberghok of voor de turntoestellen. Ouders die dit niet willen mogen het ook
afkopen á 10 euro per jaar. Per evenement vragen we via de nieuwsbrief wie wil helpen en maken
we een indeling voor de verschillende taken en bezigheden.
Het bestuur vraagt de vergadering om goedkeuring van dit voorstel, zodat het per 1 januari 2017 kan
ingaan. Na goedkeuring van het voorstel zullen we om administratieve redenen in januari bij alle
leden 10 euro incasseren. Aan het einde van het jaar krijgen de ouders die geholpen hebben dit
bedrag teruggestort.

