
 

Voorstel 2 aan ALV OTC De Warande 7 december 2022 

versie december 2022 

 

 

  

(Verplichte) bardiensten  
a) We houden vast aan de verplichte bardiensten voor al onze leden tussen de 18 en 70 jaar. Het 

aantal bardiensten per jaar wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld (op basis van een voorstel vanuit 
het team Horeca). Voor 2023 blijft het aantal verplichte bardiensten op 4  staan. Op basis van het 
groeiend aantal leden en het willen belonen van gewenst gedrag worden bij alle leden die hun 
bardiensten op tijd inplannen (aan te geven door het team Horeca) het aantal diensten 
teruggebracht van 4 naar 3. 

• Dit past binnen onze visie (en goedgekeurde visiedocument) over het zijn van een 
(financieel) gezonde vereniging 

b) We gaan deze bardiensten op nog meer manieren promoten onder onze leden 
c) We ondersteunen onze leden om deze bardiensten zo prettig mogelijk te plannen en te draaien 

• Punten b. en c. worden opgepakt door het vernieuwde team Horeca 
 

Openstaande bardiensten gaan we invullen met vaste groepen 

a) De vaste groep met mensen die ingepland kunnen worden bij openstaande bardiensten wordt 
uitgebreid 

b) Deze groep krijgt een vergoeding voor deze bardiensten (nadat ze hun verplichte bardiensten 
hebben uitgevoerd (als ze deze hebben)) 

c) Het team Horeca heeft de verantwoording over de selectie, planning en aansturing van deze groep  
 

We streven naar het creëren van “een schone lei” qua bardiensten eind 2022. 

 
Heldere spelregels vanaf 2023! 

a) Leden worden in de gelegenheid gesteld de bardiensten voor 2023 af te kopen voor 1 maart 2023 
voor een bedrag van 25 euro per dienst. 

b) De leden die na afloop van 2023 onvoldoende bardiensten hebben gelopen  ontvangen een hogere 
contributiefactuur 2024 (30 euro hoger per ontbrekende bardienst) 

c) Leden worden geacht de contributie in overeenstemming met de betalingstermijn te betalen.  
d) Bij niet tijdig betalen contributiefactuur geen speelrecht!! (dus geen mogelijkheid af te hangen, 

geen deelname aan (interne) competities en toernooien) 
 
We communiceren in 2023 regelmatig naar onze leden over deze spelregels.  

 


