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Supplement 2 huishoudelijk regelement ZPC Nederweert, Vergoedingen 2015 
 

Artikel 1 Technisch kader: 

 

1. De inzet voor het technisch kader wordt vanuit ZPC beloond indien hij 

deze taak langer dan 1 jaar vervult. 

2. Elk kaderlid krijgt een polo shirt van ZPC. Deze wordt een keer verstrekt. 

3. Indien het kaderlid ouder is dan 18 jaar krijgt hij/zij vrijstelling van de 

basis contributie en kan 1 uur gratis zwemmen. Hierop kan maar 1 keer 

aanspraak gemaakt worden 

4. Voor overige vergoedingen kunnen aparte afspraken gemaakt worden met 

de TC/Bestuur. 

5. Aan het einde van het jaar ontvangt hij/zij een attentie van het bestuur. 

 

 

Artikel 2  Begeleidend kader wedstrijden: 

 

a. De inzet van het begeleidend kader worden door ZPC beloond indien deze 

aanvangt met deze taak. 

b. Elk kaderlid ontvangt van de vereniging een official shirt (dit is ingegaan 

in 2010) 

c. Indien het kaderlid ouder is dan 18 jaar krijgt hij/zij vrijstelling van de 

basis contributie en kan 1 uur gratis zwemmen. Hierop kan maar 1 keer 

aanspraak gemaakt worden 

d. Aan het einde van het jaar ontvangt hij/zij een attentie van het bestuur. 

 

 

Artikel 3 Bestuurlijk kader: 

 

a. De inzet van het begeleidend kader worden door ZPC beloond indien deze 

aanvang met deze taak. 

b. Indien het kaderlid ouder is dan 18 jaar krijgt hij/zij vrijstelling van de 

basis contributie en kan 1 uur gratis zwemmen. Hierop kan maar 1 keer 

aanspraak gemaakt worden 

c. Aan het einde van het jaar ontvangt hij/zij een attentie van het bestuur. 

d. Het bestuur wordt jaarlijks een etentje aangeboden ( € 400,-) 

e. Bij beëindiging van de bestuursfunctie wordt een cadeaubon aangeboden 

bestaande uit € 5,- per zittingsjaar.  Hierbij dient minimaal een 

zittingstermijn van 3 jaar te zijn volbracht. 
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Artikel 4 Overige vrijwilligers: 

 

e. Hieronder wordt verstaan: 

� Ledenadministratie  

� Organisatie hulpouders wedstrijden  

� PR en communicatie  

� Technische commissie  

� Jeugdwerkgroep 

f. De inzet wordt beloond bij aanvang van de taak 

g. Aan het einde van het jaar ontvangt hij/zij een attentie van het bestuur. 

 

 

Artikel 5 Vergoedingen / attenties bijzondere momenten: 

 

h. Geboortes. Indien van leden een kennisgeving ontvangen wordt stuurt 

bestuur een kaartje. Bij geboorte kind van bestuursleden/kaderleden 

ontvangt het gezin een kaartje en kraamvisite met bijdrage vanuit ZPC 

Nederweert, van € 25,- 

i. Huwelijk, Jubileum, overige (b.v. prinsenreceptie, langdurige ziekte) 

Indien van leden een kennisgeving ontvangen wordt stuurt bestuur een 

kaartje. Bij uitnodiging voor receptie/feest van bestuursleden/kaderleden 

ontvangt het lid een kaartje en een bezoek aan het feest met bijdrage vanuit 

ZPC Nederweert, van € 25,- 

j. Jubileum bij vereniging (25 jaar – 40 jaar). 

Kadobon van €10 Euro en bloemtje (ca 8,-) uitgereikt tijdens 

ledenvergadering. Uitreiking van oorkonde.  

Bij 10 jarig jubileum vermelding op ledenvergadering. 

k. Overlijden. 

Indien van leden een kaart ontvangen wordt stuurt bestuur een kaartje. 

Bezoek aan afscheid in overleg. Bij overlijden actief bestuurs- of kaderlid 

overleg. 

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 30 maart 2015 

  

  

Namens het bestuur van de vereniging.  

  

De voorzitter:        De secretaris:  

 


