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Beleid clubtaken en contributie 2017
Beleidsuitgangspunten
1. Leden die clubtaken uitvoeren voor ETC voelen zich verbonden met elkaar en met
ETC. Clubtaken uitvoeren verhoogt het plezier dat we samen op de vereniging
hebben.
2. Daarom streven we ernaar dat meer leden clubtaken uitvoeren per 1 januari 2017.
We verwachten van onze leden dat ze zich actief inzetten om de vereniging draaiend
te houden. Hoe meer leden de schouders onder onze vereniging zetten, hoe meer
verbondenheid we met elkaar voelen. Zo wordt onze vereniging plezieriger en
sterker.
3. Bij het indelen van clubtaken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
interesses die leden voor clubtaken opgeven. Dit kan in de jaarlijkse ledenenquête
voor 1 januari, op het inschrijfformulier voor lidmaatschap, op de intekenlijst in de
hal, of via vrijwilligers@etc-ede.nl. Wanneer geen interesse wordt aangegeven, kan
ETC zelf de taakindeling maken.
4. Leden die op jaarbasis minimaal 12 uur clubtaken hebben uitgevoerd, kunnen kiezen
uit een contributie-teruggave, die achteraf in de vorm van consumptiebonnen wordt
uitbetaald, of een donatie van het tegoed aan ETC t.b.v. vervanging van de
kunstgrasbanen. Wanneer een lid geen keuze maakt voor contributie-teruggave of
baandonatie, wordt de inzet van dit lid zeer gewaardeerd en geregistreerd als
baandonatie. Het streven is om de contributie-teruggave in de vorm van
consumptiebonnen in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar uit te betalen.
5. Junior- en seniorleden die zich aanmelden voor clubtaken, verrichten ten minste 3
diensten à 4 uur clubtaken per jaar. Dit is in totaal ten minste 12 uur per jaar.
Planning, uitvoering en registratie van clubtaken
6. Clubtaken worden verdeeld in verschillende diensten, bijvoorbeeld 3 diensten van 4
uur. Voorbeelden van clubtaken zijn: bardienst draaien, meehelpen met het
parkonderhoud, een rol hebben bij de organisatie van een toernooi, actief lid zijn van
een commissie etc.
7. Leden die bardienst draaien dienen in het bezit te zijn van het certificaat van de
Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Een ieder kan dit certificaat via internet
behalen via http://www.nocnsf.nl/iva.
8. Leden die een taak voor het eerst verrichten, worden zo mogelijk begeleid door een
lid dat met deze taken ervaring heeft. Het is de intentie om de uitvoering van
clubtaken gelijkmatig over het jaar te spreiden.
9. Commissiehoofden registreren de uitgevoerde clubtaken, de coördinator clubtaken
verzamelt deze gegevens op jaarbasis en bereidt de uitbetaling van de
consumptiebonnen voor.
10. Indien diensten niet door vrijwilligers kunnen worden ingevuld, wordt een vergoeding
gegeven aan de personen die door de club worden ingehuurd om de diensten te
verrichten.
11. Het is niet mogelijk om gewerkte clubtaakuren mee te nemen naar een volgend jaar.
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12. Er bestaat geen mogelijkheid tot gedeeltelijke uitbetaling van de contributieteruggave. Bijvoorbeeld als een lid in een jaar maar 6 uur clubtaken heeft uitgevoerd.
13. Het uitvoeren van teaminzet door competitiespelers telt niet mee voor de opbouw van
clubtaakuren.
14. Diensten mogen worden geruild. Het lid dat wil ruilen moet zelf een vervanger zoeken
en dit tijdig doorgeven aan het betreffende commissiehoofd.
15. Indien een gehele dienst uitvalt, bijvoorbeeld door weersomstandigheden, moet er
een nieuwe dienst worden afgesproken.
16. Bij ETC willen we bij de uitvoering van clubtaken op de leden kunnen rekenen.
Clubtaken uitvoeren is niet vrijblijvend. Wanneer een lid bij een geplande clubtaak
niet verschijnt zonder afzegging of zonder dat een vervanger is geregeld, kan
besloten worden om de contributie-teruggave gedeeltelijk of niet uit te keren.
17. Wanneer een lid in de loop van het kalenderjaar het lidmaatschap opzegt, vervalt de
mogelijkheid voor contributie-teruggave.
18. In geval van vragen of situaties die niet benoemd zijn in dit beleid, kan contact
worden opgenomen met het bestuurslid vrijwilligerscoördinatie via vrijwilligers@etcede.nl. Het bestuur zal over deze vragen of situaties besluiten.
Contributie in 2017
Contributiesoort
Pupillen
Junioren
Senioren
Studenten (1)
Buitenlidmaatschap (2)
Zomerpas (3)
Introducee

Leeftijd
t/m 12
13 t/m 17
18+
17 t/m 27
alle
alle
alle

Met clubtaken
niet mogelijk
€ 100
€ 195
€ 150
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Zonder clubtaken
€ 100
€ 125
€ 230
€ 175
€ 55
€ 80
€ 5 (per keer)

(1) Lidmaatschap voor studenten. Jaarlijks moet een bewijs van inschrijving van een
voltijdsopleiding worden ingeleverd.
(2) Lidmaatschap voor de competitiedagen van 1 competitie (voorjaars-, zomeravond- of
najaarscompetitie), exclusief competitiebijdrage voor de betreffende competitie.
(3) Lidmaatschap gedurende de maanden juli en augustus.
Overige tarieven
Inschrijfgeld: € 10
Pasje kwijt: € 5
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