R.K.V.V. Geertruidse Boys
Postadres: Tiendstraat 9 6265 AN Sint Geertruid

Sint Geertruid, 28 december 2016

Betreft: Contributie 2017/2018
Beste Leden,
Op de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een nieuw contributiebeleid
voorgesteld. Dit nieuwe beleid is destijds unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden en
wordt daarom met ingang van het seizoen 2017/2018 ingevoerd.
De contributie voor alle seniorenleden zal met € 25,00 worden verhoogd. Alle leden krijgen
de mogelijkheid om dit bedrag terug te verdienen door te werken voor R.K.V.V. Geertruidse
Boys op een door het bestuur georganiseerde activiteit. De activiteitenlijst zal voor aanvang
voor het nieuwe seizoen gepresenteerd worden, aangezien de diverse activiteiten een
verschillende karakter hebben m.b.t. werktijd zullen we hierin een ranking aangeven zodat
duidelijk is welke inspanning verricht moet worden in relatie tot de compensatie van de
aanvullende € 25,00 contributie.
Deze maatregel is in het leven geroepen omdat wij als bestuur zijnde merken dat de vele
vrijwilligerstaken op een steeds kleinere groep terechtkomt. De betrokkenheid onder de
leden wordt helaas minder. Om ervoor te zorgen dat onze mooie vereniging kan blijven
voortbestaan zien we ons genoodzaakt deze regel in het leven te roepen.
Indien je als lid hebt gewerkt voor R.K.V.V. Geertruidse Boys zal dit geld worden teruggestort
aan het einde van het seizoen 2017/2018.
Het bestuur zal zorgen voor activiteiten waar leden kunnen werken. De leden kunnen zich
opgeven door hun naam op te schrijven op de werklijst in de kantine of door een mail te
sturen naar koennelissen@hotmail.com. Op de daadwerkelijke activiteit zal een aanwezig
bestuurslid de aanwezigheid aftekenen. Voor de activiteiten met een beperkt aantal
deelnemers geldt vol = vol.
Met vriendelijke groet,
Bestuur van RKVV Geertruidse Boys
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KVK. Nr: 14625903

R.K.V.V. Geertruidse Boys
Postadres: Tiendstraat 9 6265 AN Sint Geertruid

Onderstaand vind je een lijst met daarop mogelijkheden om te werken voor R.K.V.V.
Geertruidse Boys. Je kan je aanmelden door je naam achter een activiteit te zetten.
Wij verzoeken jullie om dit formulier uiterlijk 01-11-2017 in te leveren bij ons secretariaat:
Tiendstraat 9 in Sint Geertruid
Ook kan je per mail aangeven op welke activiteit je wil werken. Dit kan naar
koennelissen@hotmail.com
Hierbij de mogelijkheden waaruit gekozen kan worden. Tussen haakjes vinden jullie het
maximaal aantal personen dat ingeschreven kan worden per activiteit.
Mogelijkheden werken R.K.V.V. Geertruidse Boys 2017-2018:

Naam
Mobiel nummer
Email adres
Verkoop seizoenskaartenactie 2018 (15)
MH2D 2017 (15)
Pinkpop (15)
Seniorenzitting Geertruidse Boys (10)
Klusdag najaar 2017 (5)
Klusdag voorjaar 2018 (5)

