
Beste leden ,  
 
De afgelopen jaren hebben we op diverse manieren geprobeerd meer vrijwilligers aan onze 
vereniging te binden. Helaas is dat tot op heden niet gelukt. Onze leden blijken  onvoldoende  bereid 
om een bardienst te draaien, commissiewerk te verrichten of zich op een andere wijze  in te zetten 
voor onze vereniging. Hierdoor komen te veel taken bij een klein groepje vrijwilligers terecht. Ook  is 
het de afgelopen periode vaak voorgekomen dat de kantine gesloten moest blijven. Om  het 
voortbestaan van onze vereniging te waarborgen  is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 
besloten om een nieuwe weg in te slaan qua vrijwilligersbeleid waarbij iedereen zijn steentje 
bijdraagt. 
 
‘Een steentje bijdragen’ 
Enkele jaren geleden is de ‘bardienstbijdrage’ voor seniorleden ingevoerd. Leden konden deze 
bijdrage terugverdienen door  een bardienst te draaien. Dit systeem werkt alleen als er leden bereid 
zijn om bardiensten te draaien. Als alle leden hun bardienst ‘afkopen’  is er alsnog geen bezetting. 
Wij zijn geen commerciële instelling maar een vereniging en daarom  is tijdens de ALV besloten dat 
iedereen -in welke vorm dan ook- een steentje bijdraagt! 
 
Wat gaat er veranderen? 

1. De huidige ‘bardienstbijdrage’ wordt gewijzigd in een ‘vrijwilligersbijdrage’. Hierdoor kun je 
vanaf heden ook door het uitvoeren van andere vrijwilligerstaken je bijdrage terugverdienen. 
Hiermee willen we alle seniorleden de gelegenheid geven hun vrijwilligersbijdrage terug te 
verdienen door het uitvoeren van een vrijwilligerstaak die bij hem of haar past. 
 

2. Elk seniorlid (18+) wordt verplicht gesteld om jaarlijks minimaal 2 diensten van (circa) 4 uur 
aan vrijwilligerstaken uit te voeren. Elke dienst staat gelijk aan 1 vrijwilligerspunt.  
 

3.  Leden met een niet-actief lidmaatschap én leden boven de 70 jaar worden automatisch 
vrijgesteld. Uiteraard mógen zij wel vrijwilligerstaken verrichten. 
 

4. Voor elk uitgevoerde dienst ontvangt het lid € 15,00 van zijn vrijwilligersbijdrage retour. 
 

5. Leden die zich al actief inzetten voor de vereniging, zoals bestuursleden, functionarissen, 
coördinatoren en commissieleden zijn vrijgesteld.   
 

En nu? 
Via onze KNLTB ClubApp > Club > Dienstenplanner, https://mijn.knltb.club/  óf via 
voorzitter@quicktennis.nl kan elk seniorlid zich inplannen voor de onderstaande diensten. Tot 
maandag 8 april 2022 is het mogelijk om je vrijwillig in te plannen voor vrijwilligerstaken. Leden die 
zich dan niet hebben ingepland worden automatisch ingepland voor een bardienst! 
  
Klus- en onderhoudsdienst zaterdagochtend (circa 4 uur): 

Klus- en onderhoudsdienst  Zaterdag 7 mei 2022 1 punt 
Klus- en onderhoudsdienst  Zaterdag 2 juli 2022 1 punt 
Klus- en onderhoudsdienst  Zaterdag 1 oktober 2022 1 punt 

  
Schoonmaak- en opruimdiensten (circa 3 uur): 

Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 11 april 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 2 mei 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Dinsdag 7 juni 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 4 juli  1 punt 



Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 1 augustus 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 5 september 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 3 oktober 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 7 november 1 punt 
Schoonmaak- en opruimdiensten  Maandag 5 december 1 punt 

 
Hal op- en afbouw (circa 3 uur): 

Afbouw blaashal  29 maart 2022 1 punt 
Opbouw blaashal  22 september 2022 1 punt 

 
Bardiensten: 
Elke maandag t/m vrijdag van 19:15 tot 23:00 zijn er 2 bardiensten beschikbaar. Daarnaast zijn er 
extra diensten op dinsdagochtend, donderdagochtend en zaterdag beschikbaar tijdens competitie- 
en toernooidagen.  
 
Beschikbare functies & commissies: 
Naast de reguliere vrijwilligersdiensten zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor de onderstaande 
functies. Heb je interesse? Neem dan contact op via secretaris@quicktennis.nl.  

Penningmeester Bestuur 2 punten 
Algemeen bestuurslid Bestuur 2 punten 
Algemene bardienstcoördinator* Functionaris 2 punten 
Bardienstcoördinator voor twee weken** Functionaris 2 punten 
Vrijwilligerscoördinator(en) Functionaris 2 punten 
Organisatie Jeugdtoernooi  2 punten 
Sponsorcommissie Commissie 2 punten 
Accommodatie commissie*** Commissie  2 punten 

 
Algemene bardienstcoördinator* 
De bardienstenplanning is al aangemaakt, zorg jij voor de invulling? Als algemene 
bardienstcoördinator bardiensten plan jij alle leden in die zich niet vrijwillig hebben opgegeven. 
Daarnaast stuur je om de 2 weken het rooster naar de bardienstcoördinatoren toe zodat zij deze 
kunnen coördineren.  

Bardienstcoördinator voor twee weken** 
Wil jij voor 2 weken bardienstcoördinator zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! De planning is al 
gemaakt, jij bent er deze 2 weken alleen verantwoordelijk voor dat de ingeplande leden ook 
daadwerkelijk hun bardienst uitvoeren. Beloning 2 punten en je hoeft zelf geen bardienst te draaien 
of andere vrijwilligerstaak te doen!  

Accommodatie commissie*** 
Naast de vervanging van de tennis- en padelbanen willen we ook graag ons park, het terras en de 
kantine de komende tijd vernieuwen en verfraaien! Heb jij goede ideeën en vind jij het leuk om mee 
te beslissen over de inrichting van ons tennispark dan ben jij degene die we zoeken! 

Tot slot 
Wij als bestuur denken met dit nieuwe vrijwilligersbeleid de betrokkenheid van alle leden bij onze 
vereniging te vergroten. Gedurende het seizoen zullen we monitoren of het systeem werkt en daar 
waar nodig aanpassingen doorvoeren. Zijn er onduidelijkheden of heb je feedback voor ons, dan 
horen wij dat uiteraard graag per email via voorzitter@quicktennis.nl!  



Wij hopen dat iedereen zich massaal voor vrijdag 8 april 2022 inschrijft om de gezelligheid binnen de 
club een extra boost te geven!  

Sportieve groet,  
Bestuur Quick Tennis & Padel 
 
Voorzitter: Ralf Maathuis  
Secretaris: Sandy Nijhuis 
Technische Commissie: Niels te Boekhorst  

 

 

 


