
Alcohol
schenken?

In	 sportkantines	 zijn	 alle
barvrijwilligers	 verplicht	 te
beschikken	 over	 een	 IVA
certificaat.	 Schenken
zonder	certificaat	kan	hoge
boetes	 en	 zelfs	 een
sluiting	 opleveren.	 Een
aantal	 leden	 heeft	 het
certificaat	 gehaald	 tijdens
de	 instructiebijeenkomst
op	2	november.	Het	is	ook
mogelijk	 om	 het	 online	 te
halen	 via	 het	 NOC/NSF.
Na	het	doornemen	van	de
informatie	 op	 de	 website
duurt	het	doorlopen	van	de
test	hooguit	20	minuten.	Je
weet	 direct	 of	 je	 je
certificaat	 krijgt.	 Stuur	 dat
vervolgens	 door	 naar	 de
barbeheerders.	 Kleine
moeite,	groot	plezier!
	

Vrijwilligers
We	zijn	en	blijven	op	zoek
naar	 vrijwilligers.	Ondanks
alle	 inspanningen	 lukt	 het
niet	 om	 een	 paar	 cruciale
vacatures	 in	 te	 vullen.	 In
maart	 treedt	 Leo	 terug	als
secretaris.	 Wie	 vervangt
hem?	 Zie	 voor	 alle
vacatures	onze	site
	

Opzeggen
De	 uiterste	 datum	 om	 je
lidmaatschap	voor	2017	op
te	 zeggen	 is	 op	 1
december	 as.	 via	 de
ledenadministratie.

65	jaar	Storks!
15	januari	2017

Jubileum-	en	Nieuwjaarsreceptie
van	16:00	tot	20:00	uur

Wij	vieren	ons	jubileum	graag	met	alle	leden	én	oud
leden.	 Via	 onze	 Facebookgroep	Storks	 65	 jaar	zijn
we	al	een	tijd	bezig	om	zo	veel	mogelijk	mensen	te
bereiken	en	uit	 te	nodigen.	Je	kunt	daar	aan	geven
of	 je	 'gaat.	 misschien	 of	 niet'.	 Wanneer	 je	 geen
gebruik	maakt	van	Facebook	vragen	we	 je	via	mail
te	 laten	 weten	 of	 je	 komt.	 Door	 ons	 iets	 te	 laten
weten	 kunnen	 we	 er	 bij	 de	 voorbereiding	 rekening
mee	houden.	

We	willen	graag	iedereen	bereiken.	Wil	je	aan	de	jubileumcommissie	laten	weten	of	je
nog	namen,	mail-	of	postadressen	hebt	van	oud	leden	die	we	niet	mogen	vergeten	uit	te
nodigen?

	

Contributie	minder	omhoog

Tijdens	de	buitengewone	ledenvergadering	op	dinsdag	22	november	hebben	de	leden
in	 grote	meerderheid	 ingestemd	met	 het	 besluit	 om	de	 contributie	 in	 2017	beperkt	 te
verhogen.	De	verdeling	van	de	verhoging	die	nu	gekozen	is,	vond	plaats	op	basis	van
een	benchmark	met	andere,	vergelijkbare	verenigingen.

In	maart	was	voorgesteld	de	contributie	met	€	30	tot	€	40	per	lid	te	verhogen	door	het
vertrek	van	de	kinderopvang.	Dat	voorstel	 is	toen	verworpen.	Een	commissie	heeft	de
afgelopen	maanden	 onderzocht	wat	 de	 hoogte	 van	 de	 contributie	moest	 worden.	De
beperkte	 verhoging	 is	 mede	 mogelijk	 gemaakt	 door	 een	 gunstige	 ontwikkeling	 van
omzet	en	marge	van	onze	bar	en	een	forse	besparing	op	zaalhuur.	De	TC's	honk-	en
softbal	krijgen	de	gezamenlijke	opdracht	om	scherpe	keuzes	te	maken	in	het	toewijzen
van	zalen.

Daarnaast	 heeft	 de	 vergadering	 ook	 de	 noodzaak	 onderschreven	 om	 de	 reserve	 de
komende	vier	 jaar	 telkens	met	€	5.000	 te	verhogen.	De	berekening	van	deze	reserve
zal	 tijdens	 de	 ALV	 van	 maart	 2017	 worden	 toegelicht.	 Voor	 het	 opbouwen	 van	 dit
bedrag	 bestaat	 op	 dit	moment	 nog	 geen	 dekking.	Afgesproken	 is	 dat	 leden	 zich	met
verschillende	 acties	 zullen	 inspannen	 om	 te	 voorkomen	 dat	 daar	 een	 automatische
extra	 contributieverhoging	 2018	 voor	 nodig	 zal	 zijn.	 Mocht	 blijken	 dat	 het
dekkingstekort,	ondanks	alle	 inzet	en	maatregelen,	hoger	uitpakt	dan	€	5.000	dan	zal
de	ALV	opnieuw	bijeen	worden	geroepen..

Na	 de	 vergadering	 heeft	 een	 aantal	 leden	 toegezegd	 acties	 op	 te	 zetten	 om	 deze
dekking	 te	 helpen	 realiseren:	 er	worden	 sponsoractiviteiten	 opgezet	 rondom	Honkbal
Heren	1	en	Softbal	Dames	1,	in	oktober	2017	wordt	meegedaan	aan	de	Grote	Clubactie
en	er	worden	seizoensverlengende	activiteiten	bedacht.

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	
Verzonden	met			
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