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Beheer tennispark en clubgebouw 2014 e.v.
Nu onze beheerders na enkele jaren gestopt zijn met hun werkzaamheden moet gesproken worden
over de wijze waarop we vanaf heden deze zaken willen invullen.
Het bestuur heeft voor de schoonmaak van ons clubgebouw en het tuinonderhoud op verzoek een
offerte gekregen van Mabeon.
Mabeon staat voor een instelling, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door een
handicap of andere omstandigheden,zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het arbeidsproces.
Hiermee kiest het bestuur voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
In de offerte zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
Afhankelijk van de periode van het jaar: 1 tot 2 maal per 2 weken schoonmaak van ons clubgebouw,
en 1 tot 2 maal per 4 weken gras maaien en onderhoud toegangsweg.
Daarmee is een bedrag gemoeid van ca. € 2.500, - per jaar.
Dan is het grootste deel van het beheerders budget van € 3.000 ,- verbruikt en rest nog
ca. € 500, - voor het beheer van de kantine.
Met dit budget zouden een aantal vrijwilligers tegen een “dagvergoeding” deze taak op zich kunnen
nemen.
Daarmee zijn de volgende mogelijkheden in beeld:
1. We vinden 1 of 2 nieuwe beheerders die de werkzaamheden voortzetten tegen de
vastgestelde vrijwilligers vergoeding (€ 1.500, - per persoon per jaar)
2. We vinden 1 vrijwilliger voor de kantine diensten en dragen het onderhoud/schoonmaak
over aan Mabeon
3. Niemand is beschikbaar om structureel beheer uit te voeren; we zoeken een groepje voor de
kantinediensten tegen een kantinedienstvergoeding.
Bij een kantinedienstvergoeding van € 10, - kunnen we 50 x een kantinedienst “inkopen” en
dat moet voldoende zijn gedurende een jaar. We dragen het onderhoud/schoonmaak over
aan Mabeon.
4. We gaan terug naar de situatie van enkele jaren geleden waarbij iedereen kantinediensten
draaide tenzij er voor € 25, - werd afgekocht. Bestuur is hier overigens geen voorstander van
omdat dit ook wil zeggen dat de contributies met € 25, - verlaagd moeten worden. De
inschatting van het bestuur is dat daarmee het budget van € 3.000, - overschreden zal
worden. Indien 40 leden kantine diensten draaien en 90 leden niet, dan kost dit al € 500, meer dan in de huidige situatie.
5. Laatste optie voor kantinediensten zou kunnen zijn dat we werken met zelf pakken en het
verbruik in het geldkistje stoppen, waarbij voor toernooien en kompetities de
organisatie/deelnemers zelf voor de kantine zorgen. Bestuur zal in dat geval de inkoop
moeten regelen.
De komende weken zal het bestuur zich op deze mogelijkheden beraden en wellicht met aanvullende
informatie komen tijdens de vergadering. Het bestuur ontvangt graag suggesties van de leden hoe
hiermee verder.

