Protocol clubs binnen personeelsvereniging De Schakel
Opgesteld 15 januari 2018
VISIE / onderbouwing en voorwaarden voor financiering
Als basis om als club onder de vlag van de PV te functioneren, dient een minimum aantal deelnemers
lid te zijn van de PV. De bijdrage vanuit de PV is per keer 50% van de kosten voor een activiteit ,
reparatie, onderhoud etc , met een naar rato van de verwachte omvang van een club bepaald
maximum aan bijdrage per jaar. Het jaarlijks te begroten c.q. bij te dragen bedrag is afhankelijk van
de totale kosten zoals bijvoorbeeld zaalhuur, faciliteiten, onderhoud e.d. De andere 50% zal de club
zelf, bijvoorbeeld door middel van een bijdrage van de leden van de club of op een andere manier, bij
elkaar gespaard moeten worden. Hoe dit te doen, is dus aan de desbetreffende club zelf.
Een club dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om binnen het bovenstaande kader te vallen.
Zo dient zij een minimaal aantal PV leden te hebben. Dit aantal zou zo mogelijk ten minste 50% van
het totale aantal clubleden moeten zijn op basis van het door ons ingeschat benodigd aantal leden
om een club levend te houden. Uitzondering hierop vormt de biljartclub: deze kan op zich maar een
klein aantal deelnemers (6) hebben voor de eigen biljarttafel . Die dienen daarom allen PVlid te zijn.
Wanneer een club onder het minimum aantal PVleden komt, dient zij zelf met een plan te komen
hoe men denkt weer voldoende leden te krijgen en dit plan aan het bestuur van de PV voor te
leggen. Ledenwerving vindt in elk geval plaats via de PV-kanalen (nieuwsbrief en website). Mocht het
op peil brengen van het ledenaantal binnen 2 jaar niet gerealiseerd worden, dan mag het bestuur
van de PV besluiten de samenwerking met de betreffende club te beëindigen.

ALGEMEEN
Onder PV de Schakel zijn een 5-tal clubs actief:
- Klaverjasclub;
- Schaatsen;
- Loopgroep;
- Biljartclub;
- Zaalvoetbal.
Van dit 5-tal staan er 2 op de PV-begroting van 2017, te weten de klaverjasclub en het schaatsen.
De biljartclub heeft 9 jaar geleden voor het laatst in de begroting gestaan, namelijk om de aanschaf
van het biljart te bekostigen. Dit is dus eigendom van de PV. Voor onderhoud of andere zaken was
tot nu toe geen bedrag in de begroting opgenomen.
De loopgroep is 10 jaar geleden ontstaan uit een vitaliteitsprogramma. Daarin heeft de PV destijds
een eenmalige bijdrage geleverd voor aanschaf van loopkleding. Daarna is de club op eigen benen
verder gegaan omdat vanuit de gemeente geen financiële bijdrage meer geleverd werd.
Hieronder volgt per club een voorstel voor bijdrage vanuit de PV, en onderbouwing voor de te stellen
voorwaarden voor financiering.

Clubs en voorwaarden
KLAVERJASSEN
De klaverjasclub staat qua kosten al jaren op de PV-begroting. Bijdrage van de PV voor 2017 was
1050 euro voor zaalhuur en prijsjes. De club zorgt zelf voor onderdak.
Het aantal clubleden dat lid is van de PV bedraagt 12 en gemiddeld is het totaal aantal actieve leden
24. Contactpersonen zijn Dirkje Atema en Lieuwe de Wal.
Bijdrage: maximaal € 1050,- op basis van minimaal 10 PVleden.
SCHAATSEN
Het schaatsen wordt gefinancierd vanuit de PV met een bijdrage van € 400,- tbv (de helft van de)
contributie en de eindborrel. De schaatsclub heeft 16 vaste deelnemers/leden, waarvan er 11 PVlid
zijn. Gemiddeld zijn er 10 deelnemers per keer aanwezig. Contactpersoon is Feiko de Boer.
Bijdrage: 50 % van de kosten met een maximum van €400,- op basis van minimaal 8 PVleden.
LOOPGROEP
De loopgroep is ooit, mede door financiering van de PV, ontstaan maar kon tot op heden door eigen
bijdragen van de leden (om de trainer te kunnen betalen) blijven bestaan. Door stijgende kosten is er
nu echter wel behoefte aan sponsoring. Er is een loopcommissie binnen de PV, maar deze staat los
van de loopgroep. De loopcommissie heeft een jaarlijks budget van 1750 euro om diverse
loopactiviteiten te organiseren. De PV vindt echter ook een loopgroep binnen de aard van te
ondersteunen activiteitenclubs vallen. Hiervoor zal vanaf 2018 budget gereserveerd kunnen worden,
onder gelijke voorwaarden als voor de andere clubs. In dit geval moeten minimaal 10 lopers lid zijn
van de PV. Het totaal aantal leden zou minimaal 15 moeten bedragen, omdat voor een trainer
doorgaans 15 a 20 mensen voor 1 loopgroep het maximum is. Voor het seizoen 2017/2018 telt de
groep zeker 14 leden, waarvan er 12 PVlid zijn. Contactpersoon zijn Hanny Algra en Marijke Jousma.
Bijdrage: 50 % van de kosten met een maximum van €500,- op basis van minimaal 10 PVleden.
BILJARTEN
De biljartclub heeft na opstart en door de PV gefinancierde aankoop van een biljart zelfstandig
bestaan. Ze hebben tot nu toe onderdak bij de gemeentelijke buitendienst aan de Kelvinstraat,
waardoor geen verdere kosten worden gemaakt. Het biljart is inmiddels versleten en vervanging van
het laken kost naar verwachting €500,-. Er stond echter geen bedrag in de begroting voor de
biljartclub. Per avond kunnen max 6 spelers terecht om het biljart te gebruiken.
De club heeft momenteel 6 leden, waarvan er 3 PVlid zijn, 2 gepensioneerd en 1 externe. Om de
club zinvol als echte PVclub te kunnen sponsoren moet het aantal PVleden minimaal 6 worden. Of
men dan nog meer leden wil aantrekken om een 2e avond te vullen is aan de club zelf.
Bijdrage: 50 % van de kosten met een maximum van €500,- op basis van minimaal 6 PVleden.
ZAALVOETBAL
De zaalvoetbalclub had in 2017 slechts 3 PVleden. Voor een zaalvoetbalteam zijn 2 x 5 = 10 spelers
plus reserves (2 x 2) nodig, dus minstens 14 deelnemers. Er moeten daarvan dan minimaal 7 PVlid
zijn. Een PV-bijdrage kan worden gevraagd voor zaalhuur en materiaal.
Bijdrage: 50 % van de kosten met een maximum van €500,- op basis van minimaal 7 PVleden.

Overig
Om het PVbestuur niet met de clubadministratie te belasten, zullen de clubs voor het innen en
beheren van contributie en/of andere inkomsten zélf zorg moeten dragen.
De PV geeft jaarlijks een bijdrage met een maximum zoals hierboven per club benoemd . Daarvoor
dient elke club jaarlijks op 1 november een kort verslag te overhandigen aan het bestuur van de PV
met daarin het aantal leden op dat moment, het percentage PV leden daarvan, de totale te
verwachten en/of geschatte kosten voor het komende jaar met onderbouwing, en zo nodig een plan
hoe te groeien tot boven het minimum aantal leden zoals vastgesteld. Op basis van deze
terugkoppeling c.q. vooruitblik wordt de bijdrage jaarlijks door de PV vastgesteld.

BIJLAGE
BEGROTINGSVOORSTEL 2018
Er van uitgaand dat een club aan de gestelde voorwaarden kan voldoen, wordt per 1 januari 2018
onderstaande maximale bijdrage gereserveerd in de PV-begroting:
Klaverjassen: € 1050,- (minimaal 10 PVleden)
Biljart: € 500,- (minimaal 6 PVleden)
Schaatsen: € 400,- (minimaal 8 PVleden)
Hardlopen: € 500,- (minimaal 8 PVleden)
Zaalvoetbal: € 500,- (minimaal 7 PVleden)

Totaal bijdrage 2018 voor de PV- clubs: € 2950,-

