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KANTINEDIENSTREGLEMENT V.I.P. 2015 (MET AFKOPEN) 
 
VASTGESTELD OP DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015 TIJDENS DE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING VAN LTC V.I.P. HERPEN 
 
Wie 
Iedereen die op 1 januari van het kalenderjaar waarover kantinediensten gepland moeten 
worden, tussen de 18 en 71 jaar oud is, is verplicht 2 kantinediensten te draaien in dat jaar. 
 
Wie niet 
Juniorleden die in het betreffende kalenderjaar niet ouder zijn dan 17 jaar, mogen geen 
kantinediensten draaien. 
 
Seniorleden die in dat kalenderjaar de leeftijd van 71 jaar bereiken, hoeven geen 
kantinediensten te draaien. Zij mogen echter wel kantinediensten draaien en kunnen zich 
daarvoor aanmelden via kantinevip@gmail.com. 
 
Leden van verdienste, ereleden, administratieve leden, bestuursleden, commissieleden en 
ondersteunende leden zijn vrijgesteld van kantinediensten. Zij mogen echter wel 
kantinediensten draaien en kunnen zich daarvoor aanmelden via kantinevip@gmail.com. 
 
Inschrijfperiode / rooster kantinediensten 
Eén maal per jaar stelt de kantinecommissie een jaarrooster samen voor de kantinediensten. 
Dit wordt vooraf gegaan door een inschrijfperiode van 2 weken, waarin leden zich kunnen 
aanmelden voor de kantinediensten met vermelding van hun voorkeursdata. Met deze 
voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Leden die zich tijdens de inschrijfperiode 
niet aanmelden, worden door de kantinecommissie naar goeddunken ingeroosterd. Wil je de 
kantinedienst(en) afkopen dan moet je dat tijdens de inschrijfperiode aangeven. Afkopen ná 
de inschrijfperiode is niet mogelijk. De inschrijfperiode wordt tijdig aan de leden bekend 
gemaakt 
 
Afkopen 
Leden kunnen hun kantinediensten afkopen. In 2015 kost afkopen € 25,- per kantinedienst. 
Indien je er voor kiest om je kantinediensten af te kopen, machtig je daarmee de 
penningmeester van  V.I.P. om het verschuldigde bedrag via een automatische incasso van 
je bankrekening te innen. 
 
Afkopen kan alleen tijdens de inschrijfperiode voor de kantinedienstplanning.  Na die 
inschrijfperiode is het in het lopende kalenderjaar dus niet meer mogelijk om –alsnog- 
af te kopen. 
 
Nieuwe leden 
Een uitzondering op bovenstaande is van toepassing op nieuwe leden. Onder een nieuw lid 
verstaan we: iemand die gedurende het kalenderjaar 2015 pas lid wordt. Een nieuw lid geeft 
bij aanmelding aan of hij/zij kantinediensten wil draaien of wil afkopen. Een nieuw lid dat 
kantinediensten wil draaien, zal vervolgens benaderd worden door de kantinecommissie om 
samen 1 of 2  kantinedienstdata te plannen. Nieuwe leden zullen voor hun eerste 
kantinedienst, ingedeeld worden samen met een lid dat al eerder kantinediensten bij V.I.P. 
vervuld heeft. 
 

 Nieuwe leden die vóór 1 april van het kalenderjaar lid zijn geworden, zullen in dat 
kalenderjaar alle 2 de verplichte kantinediensten draaien. 

 Nieuwe leden die tussen 1 april en 1 oktober van het kalenderjaar lid zijn geworden, 
zullen in dat kalenderjaar nog 1 kantinedienst draaien. 
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 Nieuwe leden die na 1 oktober van het kalenderjaar lid zijn geworden, worden 
vrijgesteld van kantinedienst in dat lopende jaar. Zij mogen echter wel 
kantinediensten draaien en kunnen zich daarvoor opgeven via: 
kantinevip@gmail.com 

 
Ruilen 
Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je kantinedienst en je eventuele vervanging. 
Indien je je hebt opgegeven voor een kantinedienst, maar op de dag van je dienst (om wat 
voor reden dan ook) toch verhinderd bent, zorg je zelf voor vervanging. Raadpleeg het 
kantinedienstschema op de V.I.P.- website voor namen en telefoonnummers van de 
kantinedienstplichtigen met wie je eventueel zou willen of kunnen ruilen van dienst. 
 
Zorg dat de kantinecommissie altijd weet met wie je geruild hebt en om welke dagen het 
gaat. Geef de verandering op tijd door, zodat de kantinecommissie de aanpassingen kan 
doorvoeren op het rooster. Dit kan door een mail te sturen aan kantinevip@gmail.com . 
 
Vermeld in die mail duidelijk: 

 je naam en telefoonnummer 

 je oude kantinedienstdatum en –tijd en de nieuwe kantinedienst en -tijd 

 naam en telefoonnummer van degene met wie je geruild hebt.  
 
Niet opdagen 
Komt degene die kantinedienst heeft niet opdagen voor zijn/haar kantinedienst, dan geldt 
hiervoor een boete van € 50,- per kantinedienst en is de penningmeester gemachtigd dit 
bedrag via een automatische incasso van je bankrekening te innen. 
 
Deelname toernooi 
Iedereen die zich heeft opgegeven voor een kantinedienst tijdens een toernooi waar hij/zij 
zelf aan deelneemt, zal de dag of avond van zijn kantinedienst als verhindering opgeven bij 
de aanmelding voor het toernooi. 
 
Uitval door overmacht 
Wanneer je kantinedienst uitvalt vanwege weersomstandigheden of andere zaken dan 
vervalt hiermee je kantinedienstverplichting niet. In overleg met de kantinecommissie zal er 
een nieuwe kantinedienstdatum vastgelegd worden.  
 
Bestuur 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van V.I.P.  
 

 
Herpen, 26-02-2015 
 

 

Maximale grootte van bestuur en commissies  
Omdat bestuurs- en of commissiewerk gezien wordt als vervangende dienst voor de 
kantinediensten is door het bestuur de maximale grootte van de diverse commissies 
vastgesteld. 

 
Technische commissie  : 10 personen (Inclusief toernooicommissie) 
Onderhoudscommissie : 10 personen 
Hapjescommissie  : 10 personen 
Kantinecommissie : 6 personen 
Bestuur   : 7 personen 
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