
Plan borgsom participatie 2022-2023 

Dit voorstel is bedoeld om de participatie van leden verder te stimuleren. We zien na een aantal 

jaren dat veel leden heel goed participeren, maar dat een kleine groep achterblijft. Dit zorgt weer 

voor extra druk op de leden die wel participeren. Spelen binnen een vereniging betekent ook 

meedoen in een vereniging. Door het instellen van een borg willen wij de spelende leden bewust 

maken dat het niet halen van voldoende punten (financiële) gevolgen heeft. En daarmee zorgen we 

ervoor dat vele handen lichter werk maken. 

Onder ‘onvoldoende participatie’ wordt verstaan: het niet behalen van de benodigde punten voor 

vrijwilligersactiviteiten per seizoen. Deze punten kunnen behaald worden door scheidsrechter te zijn 

bij wedstrijden (minimaal 3 keer per seizoen), kantinediensten/zaaldiensten te doen (minimaal 5 

keer per seizoen) of op een andere manier actief te zijn binnen de club1. Deze worden geregistreerd 

door de participatiecommissie. 

Borgsom: Met ingang van het seizoen 2022-2023 stellen wij een borgsom voor van 50 euro per 

seizoen. Alle spelende leden worden geacht deze gezamenlijk met hun jaarlijkse contributie over te 

maken naar de vereniging. Deze borgsom is in principe eenmalig: een lid hoeft niet bij ingang van het 

volgende seizoen opnieuw een borgsom over te maken. Zodra een lid de vereniging de vereniging 

verlaat krijgt hij/zij deze borgsom teruggestort, mits hij/zij in dat seizoen de benodigde punten heeft 

behaald. 

a. Heeft een lid aan het einde van een seizoen2 de benodigde punten behaald? Dan 

hoeft deze persoon niets te doen. De eerder geïncasseerde borg blijft in beheer van 

de club en er hoeft geen nieuwe borg te worden betaald 

b. Heeft een lid aan het einde van een seizoen niet de benodigde punten behaald? Dan 

wordt er naar rato een bedrag van de borg ingehouden en zal het lid aan het begin 

van het volgende seizoen het aanvullende bedrag moeten betalen bovenop zijn/haar 

contributie. Onder ‘naar rato’ wordt verstaan: in verhouding tot het aantal niet 

behaalde punten. Bijvoorbeeld: heeft een lid 0 van de 5 benodigde punten behaald, 

dan wordt de volledige 50 euro borg ingehouden. Heeft een lid 2 van de benodigde 5 

punten behaald, dan wordt 30 euro ingehouden. 

Gezinnen waarvan meerdere kinderen (jonger dan 18 jaar) spelend lid zijn betalen geen €50 per 

spelend lid, maar eenmalig €50 voor alle spelende kinderen. Bijvoorbeeld: als uit gezin A twee 

kinderen spelend lid zijn bij AW/DTV, dan hoeft dat gezin niet €100, maar €50 als borgsom af te 

dragen. 

De participatiecommissie benadrukt dat het inhouden van de borgsom altijd een laatste redmiddel 

zal moeten zijn. De participatiecommissie zal leden altijd tijdig informeren over hun achterstand en 

hen de mogelijkheid geven deze in te halen voordat de borg wordt ingehouden. Er kunnen ook altijd 

gekeken worden naar andere mogelijkheden om achterstanden in te halen, zoals het extra assisteren 

bij evenementen, trainingen of wedstrijden. Dit alles kan in overleg met de participatiecommissie, 

waarbij eigen initiatief van (ouders van) spelende leden altijd gewaardeerd wordt. 

 
1 Hieronder valt het zijn van trainer, coach of bestuurs-/commissielid; zij zijn vrijgesteld van de plicht om nog 
andere taken te verrichten. Overige bijdragen aan de club kunnen in overleg met de participatiecommissie ook 
worden omgezet in punten.  
2 Onder ‘einde van het seizoen’ wordt verstaan: na afloop van de laatste reguliere competitiewedstrijden. In 
seizoen 2021-2022 was deze datum bijvoorbeeld zondag 19 juni.   


