Hart voor LimMid beleid 2018-2019.
Uitvoeringsbepalingen.
Inleiding
De doelen van het Hart voor LimMid beleid zijn:
 Financiële middelen genereren voor de vereniging
 Betrokkenheid bij de vereniging vergroten
 Het bieden van steun aan de vereniging bevorderen (vrijwilligerswerk door leden)
 Teamgevoel versterken
 Mogelijkheden bieden aan leden om de financiële bijdrage aan de vereniging ook op een
andere wijze te voldoen. (keuzevrijheid)
De leden betalen een bijdrage die is besproken en vastgesteld in de ALV van 2 oktober 2017:
 Senioren (Dames senioren 1, 2 en 3 en HS1) € 80,00
 Middengroep (A, B, en recreanten): € 40,00
 Overige: (C, x-team en lagere teams): € 20,00
 Leden die vervroegd over gaan zullen op leeftijd worden ingedeeld
Het totaal van deze opbrengsten bepaalt in beginsel de inkomsten voor de vereniging

Het terugverdienen van de bijdrage
Leden kunnen dit bedrag "terug verdienen" door het uitvoeren van activiteiten. Deels kan dat binnen
de vereniging en deels daarbuiten.
Het zal duidelijk zijn dat alle activiteiten die voor (en binnen) de vereniging worden uitgevoerd, geen
extra financiële voordelen opleveren. Deze activiteiten dienen dan ook beperkt te blijven qua
omvang en qua vergoeding. (Het is dan ook duidelijker om te spreken van een stimuleringsbijdrage
dan van een vergoeding).In de bijlage is een lijst opgenomen van activiteiten (incl. uren en bedragen)
die daarvoor in aanmerking komen.
Het bestuur heeft bepaald dat van de totale opbrengsten van het HVL-beleid, ruim € 5000
beschikbaar is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden voor en binnen de vereniging. De
keuze voor de activiteiten en vergoeding (zie bijlage 2) is bepaald op basis van de volgende criteria:
 behoefte/noodzaak (aansluiten bij de doelen van de vereniging)
 schaarste
Het bestuur beoogt daarmee de realisatie van de doelen en ambities te ondersteunen m.b.v. het
Hart voor LimMid beleid.
Door het uitvoeren van activiteiten buiten de vereniging worden extra inkomsten gegenereerd door
leden. Hiermee worden extra inkomsten gegenereerd. Ook voor deze activiteiten is een lijst
opgenomen (zie bijlage 2).
Deze activiteiten zullen via de site en facebook aan de leden worden bekendgemaakt. De leden
kunnen hierop dan inschrijven volgens de aangewezen weg.
Voor een aantal activiteiten kunnen ouders van leden werkzaamheden verrichten in plaats van de
leden zelf. M.a.w. ouders, familie vrienden kunnen bij sommige activiteiten (binnen (ouders) of
buiten de vereniging (ook anderen dan ouders) meewerken. De hieruit verdiende inkomsten worden
in mindering gebracht van het door hen aan te geven lid.

Organisatie
Voor de uitvoering van het HvL beleid zijn er meerdere mensen beschikbaar:

1






Bart lickfeld: Penningmeester (incasso uitvoeren)
Yvonne Haldermans (Administratie)
Anne de Ponti (ondersteunend)
De activiteitencommissie die een belangrijk deel van de voorbereiding voor haar
verantwoording neemt

Het verwerven van extra activiteiten
Voor het verkrijgen van extra activiteiten, waaraan leden van de vereniging kunnen deelnemen en
die gebruikt kunnen worden voor het HV LimMid beleid kunnen partijen contact opnemen met Anne
de Ponti of Yvonne Haldermans

De incasso
De incasso van het Hart voor LimMid beleid wordt gelijk geint met de contributie. Daarna zullen alle
door leden gegenereerde inkomsten in mindering worden gebracht van hun individuele bijdrage.
Hebben leden meer geld verdiend dan hun eigen bijdrage, dan zal dat meerdere voor 50% worden
uitgekeerd aan henzelf of indien afgestemd aan het team.
Van leden die minder hebben ingebracht dan hun vastgestelde bijdrage zal het verschil worden
ingehouden. Leden die voldoen aan het bedrag van het HvL beleid zullen dit bij aanvang van het
volgende seizoen terug krijgen.

Bijzondere bepalingen
> Wanneer een spelend lid zitting neemt in een commissie en hier een actieve rol vervuld zal dit lid
de vergoeding ten hoogte van het gestelde HvL bedrag terugkrijgen. Een lid kan dus niet meer
verdienen dan het gestelde bedrag met alleen deelname commissie.
> 10,00 euro is het minimale bedrag dat wordt uitgekeerd na afhandeling van het HvL beleid.
Wanneer een lid dus onder dit minimale bedrag uitkomt, zullen deze verdiensten naar de club gaan.
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