Regeling terugdringen eigen gebruik
Inleiding
In het afgelopen jaar is gebleken het gebruik van consumpties op rekening van de vereniging een
ongewenst grote omvang heeft gekregen. Gebruikelijk was dat tijdens door de vereniging
georganiseerde activiteiten de vrijwilligers die daarbij hielpen, aan de bar gratis consumpties kregen.
Helaas is achteraf in enkele gevallen gebleken dat de hoeveelheid aldus verstrekte consumpties
onwenselijk hoog werd.
Verstrekkingen bij vrijwilligerswerk
Om die reden heeft het bestuur besloten tot het vaststellen van maximale verstrekkingen voor eigen
gebruik. Hierbij geldt dat eigen gebruik alleen bedoeld is voor vrijwilligers die, op het moment van
gebruik, zich ook daadwerkelijk vrijwillig inzetten voor de vereniging. Koffie en thee vallen niet onder
onderstaande regeling en zijn onbeperkt te gebruiken door vrijwilligers tijdens en onmiddellijk na de
uitoefening van hun taak.
De maximale verstrekkingen bij vrijwilligerswerk zijn als volgt:
Inzet
Maximale verstrekking
Tijdens evenementen en activiteiten op de vereniging
1 dagdeel (ca. 4 uur)

2 consumpties

de hele dag

4 consumpties en 1x lunch

Tijdens de 24-uursrace
meer dan 24 uur

2x lunch, 1x ontbijt, 1x diner en 12 consumpties

Meer dan 12 uur

2x lunch, ontbijt of diner en 5 consumpties

6 tot 12 uur

1x lunch, ontbijt of diner en 3 consumpties

Tot 6 uur

2 consumpties

Verstrekkingen bij betaald werk
Er zijn vier betaalde activiteiten binnen de vereniging:
1. opleidingen
2. barbezetting tijdens feesten en partijen
3. barbezetting tijdens de zomercursusweken
4. schoonmaak
Voor deze activiteiten geldt dat alleen de koffie en thee genuttigd kunnen worden op kosten van de
vereniging. De overige drankjes en etenswaren dienen tegen het normale tarief aan de bar betaald te
worden.
Algemeen
De verantwoordelijke van de dag zal consumptiebonnen uitdelen die alleen op de betreffende dag te
gebruiken zijn.
Voor alle overige niet nader benoemde activiteiten die niet onder het bovenstaande vallen geldt dat
het voor die activiteit verantwoordelijke bestuurslid daarin beslist.

