
  
 

MEMO

Van  : VIVES-bestuur 
Aan  : VIVES-leden en medewerkers Bar IJsselhal 
Datum  : 2 oktober 2022 
Onderwerp : Verbruik consumpties bij Bar IJsselhal 
 

Inleiding 
Binnen VIVES zijn we blij met de inzet van vele vrijwilligers in allerlei commissies. Tijdens de 
uitoefening van die vrijwilligerstaak is het toegestaan om bij Bar IJsselhal een consumptie te 
gebruiken. In deze memo zetten we de afspraken daarover op een rij. 
 
Verbruik tijdens uitoefening van vrijwilligerstaak 
VIVES kent een structuur met vele commissies. Die commissies voeren allerlei taken uit. In de VIVES-
begroting is jaarlijks voor elke commissie een bedrag gereserveerd voor ‘algemeen functioneren’. Dit 
budget is onder andere beschikbaar om tijdens de uitoefening van een vrijwilligerstaak een 
consumptie bij Bar IJsselhal te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een kopje koffie/thee tijdens een 
commissievergadering. En neemt een commissievergadering enige tijd in beslag, dan is een ‘tweede 
rondje’ met drankjes uiteraard ook toegestaan. Alles uiteraard tot in redelijkheid. Het verbruik van 
een maaltijd is voor eigen rekening. 
 
Verbruik tijdens competitiedagen/recreatiedagen 
Tijdens competitiedagen en recreatiedagen in de IJsselhal ontvangen we soms externe 
vertegenwoordigers zoals bijvoorbeeld bondsscheidsrechters of beoordelaars die zijn aangesteld 
door de Nevobo. Deze functionarissen mogen een kopje koffie/thee en/of drankje op kosten van 
VIVES worden aangeboden. 
Voor leden die op competitiedagen/recreatiedagen de taak van zaalwacht uitoefenen geldt dat het 
verbruik van consumpties en maaltijden op zo’n dag voor eigen rekening is. 
 
Bonnen-systeem bij Bar IJsselhal 
Met Bar IJsselhal is de afspraak gemaakt dat elke commissie een eigen ‘bon’ heeft waarop het 
verbruik van consumpties wordt genoteerd. Geef bij bestelling van een consumptie dan ook aan op 
naam van welke commissie de consumptie kan worden genoteerd. 
Periodiek worden de bonnen door Bar IJsselhal naar de penningmeester gestuurd die een controle 
uitvoert. 
 
Commissies 
Voor de volgende commissies is budget ‘Algemeen functioneren’ beschikbaar in de VIVES-begroting: 
 

Jeugd TC Senioren TC Recreatie TC Scheidsrechterscommissie 

Toernooicommissie Beachcommissie Materiaalcommissie Vrijwilligerscommissie 

Sponsorcommissie PR-commissie Jeugdactiviteiten-
commissie 

Feestcommissie 

Bestuur Competitiedagen   

 


