Grasshoppers 2.0

Verenigingstaken 2018

Betreft: Aanpassing aanschrijfbeleid uitvoeren van verenigingstaken
Bekrachtigd op de extra ALV d.d. 18 februari 2014 | Opnieuw bekrachtigd op de najaars ALV d.d. 10
december 2018

Verenigingstaken
•

Elk spelend lid boven de 16 jaar dient bij Grasshoppers een verenigingstaak uit te voeren. Ieder
spelend lid ontvangt een formulier waarop een primaire en secundaire keuze kan worden
opgegeven. Een verenigingstaak ¹ is niet hetzelfde als een wedstrijdtaak ². De wedstrijdtaak blijft
verplicht voor alle competitie spelende leden.

•

Bij spelende jeugdleden tot 16 jaar dient één van de ouders/verzorgers bij Grasshoppers minimaal
één verenigingstaak uit te voeren. Het overzicht met de verschillende verenigingstaken is te
vinden op https://grasshoppers.nl/vrijwilligerswerk/ alwaar men zijn/haar keuze kan aangeven.

•

Als een spelend lid, of bij jeugdleden tot 16 jaar één van de ouders/verzorgers, geen
verenigingstaak wil of kan uitvoeren, kan deze worden afgekocht voor € 40,- per jaar.

•

•

De volgende leden worden niet aangeschreven voor verenigingstaken:
✓

Verenigingsarbiters

✓

Trainers en hulptrainers, coachen en hulp-coachen (maximaal 1 coach per team)

✓

Commissieleden

✓

Leden die deel uit maken van het G-team en rolstoelteam

✓

Sponsorleden

✓

Nieuwe leden | eerste jaar

✓

Niet spelende leden

In de kantine komt, ter hoogte van de ingang van de zaal, een whiteboard te hangen waarop de
actuele vacatures voor verenigingstaken gemeld staan.

Teambardienst
•

Bij spelende leden jonger dan 16 jaar, die deel uitmaken van een team, zijn de ouders verplicht om
gedurende het seizoen met elkaar maximaal 4 bardiensten te draaien bij de thuiswedstrijden. De
shift van de bardiensten duurt 2 uur.

•

Leden die 16 jaar of ouder zijn en deel uitmaken van een wedstrijd spelend team zijn verplicht om
als team gedurende het seizoen maximaal 4 bardiensten van 2 uur te draaien.

•

Als een lid, of bij jeugdleden tot 16 jaar één van de ouders/verzorgers, geen teambardienst wil of
kan uitvoeren, kan deze worden afgekocht voor € 40,- per jaar.

•

Als een lid, of bij jeugdleden tot 16 jaar één van de ouders/verzorgers, geen teambardienst wil of
kan uitvoeren, kan deze worden afgekocht door sponsoring door het bedrijf van de ouder(s) of
werkgever met een minimale afname van € 250,- ex btw per jaar.

•

Niet spelende leden (recreanten) draaien 2 bardiensten per seizoen.
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¹ Verenigingstaak

bijdrage in tijd | inzet om kosteloos de club te faciliteren in één van de
vele verenigingstaken (door ieder lid | ouders van leden tot 16 jaar)

² Wedstrijdtaak

bijdrage in tijd | inzet omwille elk team te faciliteren in arbiter en jury
(door ieder competitie spelend lid vanaf 14 jaar)

Aanspreekpunt en coördinatie verenigingstaken: Jacoline van Rhee, vrijwilliger@grasshoppers.nl

