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Sinds 2021 kennen wij de vrijwilligersbijdrage van €40 

 

Deze ledenbijdrage is terug te verdienen door vrijwilligers werk uit te voeren. 

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor je niet betaald word. Het gaat om totaal 8 uur vrijwilligers 

werk op jaarbasis.  

 

Per gezin/lid €40 tot rijders 18+ 

Indien 18+ is het €40 per rijder ook als deze uit hetzelfde gezin komen. 

Betaling aan het begin van het jaar bij de contributie.  

Verrekening op de lidmaatschap factuur voor het volgende jaar. Indien je 8 uur vrijwilligers 

werk hebt verricht betaal je geen leden bijdrage en anders naar rato. Voorbeeld heb je in het 

jaar 1 maal een dagdeel op een wedstrijd geholpen dan heb je €20 euro terug verdient. Je 

kunt er ook voor kiezen de €40 leden bijdrage te doneren en zo een tandje erbij te doen 

voor de club. Laat dit dan weten door een mailtje te zenden naar secretaris@weirijders.nl 

dan hoeven we van jou je uren die je als vrijwilliger maakt niet bij te houden.      

 

Welke taken vallen onder het terug verdienen van de leden bijdrage. 

 

• Bestuursfunctie 

• Vrijwilligers die structureel kantine diensten uitvoeren 

• Dagdeel (minimaal 4 uur) meehelpen op een wedstrijd 

• Dagdeel (minimaal 4 uur) meehelpen met baanonderhoud, Indien in de winter 

sneeuw geschoven moet worden tellen die uren ook mee. Onder de training zoals 

sproeien of andere voorkomende werkzaamheden tellen niet mee.  

• Vrijwilligers die kinderfeestjes mogelijk maken voor de club (en hier geen vergoeding 

voor krijgen) 

• KNWU vertegenwoordiger voor de club (dit is een jaarfunctie) 

• NFF vertegenwoordiger voor de club (dit is een jaarfunctie) 

• Zaterdagochtend trainers 

• Meedraaien in het schoonmaakrooster voor de kantine (coördinatie Marleen 

Cornelissen) 
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Let wel deze regeling voeren we in om er voor te zorgen zoveel mogelijk leden/ouders 

betrokken te krijgen bij de club. Alleen met het werk van vrijwilligers kan de club activiteiten, 

wedstijden organiseren en de baan in goede conditie houden. 

 

Vertrouwende dat bovenstaande duidelijk is. 

Mocht je nog vragen hebben wees vrij om deze te stellen 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van TFCC de Weirijders 

 

 

 

http://www.weirijders.nl/

