TENNISCLUB “T.C. HELIOS”
Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw 0475 572450

VRIJWILLIGERSTAKEN
De contributie voor seniorleden vanaf 18 jaar is in principe afgestemd op het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
Het systeem is op basis van punten, er dienen minimaal 12 punten gehaald te worden. Meer mag natuurlijk
altijd!
Let op: Indien je niet voldoet aan de vrijwilligerstaak zal er een additionele contributiebijdrage van €50
geïncasseerd worden.
Hoe kun je inschrijven?
1. Ga naar https://bardienstplanner.afhangbord.nl en log in met je bondsnummer en je wachtwoord.
2. Klik op een dag in het schema, daarna op Inschrijven. Als je op Inschrijven klikt, wordt dit binnen 2
seconden verwerkt. Oranje: volledig ingeschreven. Groen: beschikbaar.
Mocht het niet lukken om je in te schrijven, stuur dan een mail naar kantinecommissie@tchelios.nl
Welke taken zijn er?
Gastheer/Gastvrouw: 3 punten (inspanning 1,5 uur)
De gastheer/gastvrouw zal tijdens een competitiedag zorgen dat de kantine minimaal een half uur voor
aanvang geopend is, de kas geteld is, koffieapparaat aan staat, muziek aan staat.
De gastheer/gastvrouw heet de ontvangende teams welkom. Bij jeugdteams krijgt de ontvangende ouder
een kop koffie of thee aangeboden. Inschrijven kan door de gewenste dag (vr, za of zo) te kiezen.
Bardienst ‘normaal’: 4 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Bardienst is belast met het schenken van dranken en het tappen van bier. Inschrijven kan door een gewenste
dag te kiezen.
Bardienst uitzonderlijk: 9 punten (inspanning 3 uur)
Zie "Bardienst normaal“. Dit zijn bardiensten in het weekend tijdens competitie of toernooien.
Keukendienst: 6 punten (inspanning ongeveer 4 uur)
Help de kantinecommissie met het klaarmaken en uitdelen van hapjes tijdens evenementen e/o toernooien.
Inschrijven kan door een gewenste dag te kiezen.
Wasdienst: 2 punten
Handdoeken (die zich in de keuken in een plastic zak bevinden) wassen en weer schoon terug bezorgen in de
kantine. Inschrijven kan door de maandag van de gewenste week te kiezen.
Schoonmaakdienst: 6 punten (inspanning 2 keer 3-4 uur, max 20 personen)
Voor deze taak kan men inschrijven door een mail te sturen naar kantinecommissie@tchelios.nl. De
kantinecommissie zal dan contact met je opnemen voor verdere afspraken.
TIP: Als je de taak van gastheer/vrouw direct combineert met een bardienst in het weekend heb je de
benodigde 12 punten en ben je in 1 keer klaar!
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Goud sponsor:

Zilver sponsoren:

TML Roermond

Jumbo Roel Heerschap Heel
RBH Roermond
Bouwbedrijf Leon Corstjens BV Heel
Schildersbedrijf Reijven VOF Haler
Fysiotherapie Serton Heel
Jeroen Segers Makelaardij Heel
Frenk Jetten Vertrouwd Advies Heel

Financiële ondersteuning:
Wim Slangen Sports Echt
Hotel-Grand Café Heere van Heel
Installatiebedrijf Verkoulen & Zn Heel
Peeters Tweewielers Heel
Assurantiën H.M. Geurts BV Heel
Boels Zanders Advocaten

Rabobank Peel, Maas en Leudal

