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Toelichting Lidgeld & Vrijwilligerswerk 

Beste NOT- leden,  
 
Graag wil ik toelichting geven bij de bepaling van het lidgeld en waarom vrijwilligerswerk 
noodzakelijk is.  

1.       Lidgeld 

 ijshuur (85 € / uur ) voor clubtrainingen van oktober t/m april : 27115,- € 

 Trainers Monitors: 14030 €  (vergoeding wordt bepaald door trainersdiploma en ervaring).  

         Federatie kosten: 3000 € (verzekering, lidgeld federatie en wedstrijdlicenties) 
Totaal:  44.145 €  

         Alle andere kosten worden verder niet meegeteld in deze berekening. Daarvoor proberen we 
fondsen te verzamelen door middel van acties zoals nu de eindejaarsverkoop van truffels…… 
Het is tevens de bedoeling dat we de volgende jaren weer extra activiteiten gaan organiseren 
zoals kerstshow, ontbijt, waardoor extra inkomsten gecreëerd worden. 

         Te ontvangen lidgelden aan het tarief welke door bestuur is vastgelegd: 37.290 € 

         Dit betekent een tekort van 6855 €.  
 
Om tegemoet te komen aan de vraag van meerdere leden (ouders) voorzien we de mogelijkheid om 
het lidgeld in 2 of 3 schijven te betalen. 
Betaling in 1 keer is voordeliger dan gespreide betalingen.  
 
In NOT-Nieuws 135 is een foutje geslopen in de korting voor houders van een UIT-PASS 
De korting voor de UIT-PASS is enkel geldig voor inwoners van de stad Turnhout. Bovendien komt 
enkel de UIT-PASS in aanmerking indien het voorlaatste cijfer een 1 is.  
 

Lidgeld in 1 keer Lidgeld in 1 keer 

1 januari 225 € (*)  1 januari 275 € (*)  

  

Lidgeld in 2 keer Lidgeld in 2 keer 

 2 trainingen / 
week 

 3 trainingen / 
week 

  

1 januari 150 € (*)  1 januari 180 € (*)  

1 september 80 €  1 september 100 €  

      

Lidgeld in 3 keer Lidgeld in 3 keer 

 2 trainingen / 
week 

 3 trainingen / 
week 

  

1 januari 90 € (*)  1 januari 110 € (*)  

1 maart 65 €  1 maart 85 €  

1 september 80 €  1 september 90 €  

 (*) te verhogen met 20€ voor de licentie (alleen voor wedstrijdschaatsers) 
 
De betaaldatums zullen strikt opgevolgd worden.  
Graag aangeven voor 5 december op welke manier je het lidgeld wenst te betalen.  
mailen naar: rogerbroeckx@telenet.be   
 

2.       Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk is wat de naam zelf zegt ‘ werk door een vrijwilliger ‘ die niet betaald wordt in 
speciën.  

mailto:rogerbroeckx@telenet.be


Als vzw kunnen we niemand expliciet verplichten om aan vrijwilligerswerk te doen.  
We kunnen en willen dus ook geen sancties opleggen aan schaatsers (ouders) die geen 
vrijwilligerswerk doen.  
Maar ik denk dat iedereen overtuigd is van de noodzaak van dit vrijwilligerswerk.  
IJssportcentrum is geen commerciële instelling. Het draait allemaal om de goodwill van 4 
schaatsclubs, en bij uitbreiding de schaatsers (ouders) van de schaatsclubs.  
Uiteraard is het mogelijk om voor alle taken betaalde krachten aan te werven. 
Maar dan wordt de kostprijs nog veel groter, waardoor het lidgeld nog veel hoger wordt.  
Alles draait om het solidariteitsprincipe. Iedereen draagt zijn steentje bij, hoe klein ook.  
Als richtlijn heeft het bestuur aangegeven dat iedereen 10u als vrijwilliger werkt voor de club.  
Dit komt neer op amper 1,25u per maand.  
Het lijkt ons een heel eerlijke verdeling van de taken.  
Besluit:  
Vrijwilliger zijn is geen verplichting, maar een solidariteitsbegrip. 
“Laat een ander het maar doen” is een gedachte die nooit gemeengoed mag worden.  
 
Met het aanbrengen van een sponsor voldoe je ook aan je vrijwilligerstaak.  
Immers elke financiële injectie is meer dan welkom om ook in de toekomst onze club levend te 
houden.  
 
Hopelijk heb ik hiermee een aantal onduidelijkheden weggewerkt.  
Heb je nog meer vragen, aarzel dan niet en stel je vraag rechtstreeks aan één van de bestuursleden.  
Minstens één bestuurslid is tijdens de clubtrainingen aanwezig.  
 
Mvg 
 

 
 


