CLUBHUISUITBATING
Regels met betrekking tot de clubhuisuitbating.
Zoals steeds zal ook voor het seizoen 2022 de uitbating van het clubhuis worden uitgevoerd door alle
volwassen leden (75 jarigen en meer uitgezonderd, tenzij op vrijwillige basis.).
Het bestuur rekent op de fair-play van zijn leden om hun deelname niet te ontduiken; bij het betalen
van hun lidgeld weten ze immers waartoe ze zich verbinden.
Ook dit seizoen bestaat de mogelijkheid je toogdienst af te kopen. Het afkopen kan ENKEL gevraagd
worden bij inschrijving voor het nieuwe seizoen en mits betaling van 35 €/beurt.
Er zal bij het opmaken van de beurtrol zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen
van de leden. In principe zijn er voor ieder lid 2 toogbeurten per seizoen voorzien. Leden (ook niet
actieve leden of partners van actieve leden) die vrijwillig een toogdienst wensen te vervullen, duiden
dit ook aan op het aansluitingsformulier.
Betaal eerst uw lidgeld op rek.nr.: BE09 2200 2804 4857, Neerhoevelaan 60, 2640 Mortsel. Gelieve
vervolgens bijgevoegd aansluitingsformulier STEEDS volledig ingevuld (beide zijden) en
ondertekend terug te mailen of versturen aan het secretariaat vóór 20 maart 2022. GELIEVE DE
IDENTITEIT TE VERMELDEN VAN ALLE PERSONEN VOOR WIE U INGESCHREVEN HEEFT, OOK VOOR
DEZE DIE WEGENS HUN LEEFTIJD (<18 EN >75) NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE
CLUBHUISUITBATING.
Opmerkingen i.v.m. de clubhuisuitbating:
 U ZAL VOOR UW TOOGUITBATING HERINNERD WORDEN VIA E-MAIL OF SMS. (daarom is het
belangrijk dat u ons uw e-mailadres en gsm-nummer meedeelt)
 Ingeval van slecht weer kan de toogdienst vervallen, doch het clublid dat de toogdienst diende te
vervullen, kan op een latere datum terug opgeroepen worden.
 De leden van dienst kunnen mits, vervanging door een aanwezig lid op de club, een uurtje
tennissen of petanque spelen. De persoon van dienst blijft evenwel verantwoordelijk. Het
clubhuis mag nooit onbeheerd zijn.
 Ingeval de toogdienst niet kan gedaan worden door het aangeduid lid, moet deze zelf voor
vervanging zorgen en de weekverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen.
 Wanneer een toogdienst voor twee uitbaters is voorzien, mogen de aangeduide uitbaters zelf
niet beslissen de uitbating te vervangen door één persoon; dit beslist enkel de
weekverantwoordelijke.
 Kinderen onder de leeftijd van 14 jaar worden NIET TOEGELATEN achter de toog.
OPGELET: Op dagen zonder geplande activiteiten wordt in principe slechts één uitbater voorzien.
Voor laattijdig of niet ontvangen formulieren, behoudt het bestuur zich het recht geen rekening te
houden met de voorkeuren voor clubhuisuitbating van het lid.
Het Bestuur

Maatschappelijke zetel:
Neerhoevelaan 60
2640 Mortsel
RPR ANTWERPEN 0430.853.907

Briefwisseling / secretariaat:
Katrin Vanstappen
Hagenbroeksesteenweg 312A
2500 Lier

