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Dat een deel van de leden van de HJC niet of te weinig bijdragen aan onze vereniging wordt al 

vele jaren gezien als een probleem. Dit “probleem” steekt weer de kop op als er 

onderhoudswerk gedaan moet worden en de zomerwerkploeg (te) dun bezet is. De vereniging 
zal een meer structureel beroep moeten gaan doen op de leden om de handen uit de mouwen 

te steken, temeer nu er een meerjarig onderhoudsplan is gemaakt.  

 
Tijdens de ALV in het voorjaar is aangegeven dat de “zachte hand” waarmee we leden, die zich 

niet of onvoldoende inzetten voor de HJC, tot meer actie willen bewegen weinig effectief is. De 

ALV heeft toen ingestemd om andere opties te onderzoeken die meer garantie bieden op 
vrijwilligersbijdragen. In augustus heeft een klein comité (Henk Hoogland, Ton Beeren en Fred 

Zuidam) zich hierover gebogen en besloten om de ALV verder mee te nemen in de oplossing 

door een aantal opties voor te leggen. Belangrijk daarbij is dat het bestuur en de vereniging 

zich realiseren dat, welke optie ook wordt gekozen, het nadrukkelijk doen naleven van 
afspraken en het verbinden van de consequenties van “niet naleving” essentieel zijn. 

 

In de opties die op hoofdlijnen door de werkgroep zijn besproken, is onderscheid te maken in 
oplossingen mét en zonder financiële maatregelen. Hierbij kan al direct worden aangegeven dat 

elke financiële optie behoorlijk wat gevolgen heeft voor de organisatie in de zin van registratie, 

facturering, bezwaar en probleemgevallen etc. 
Verder is het goed dat we ons realiseren dat een probleemoplossing niet voor grotere 

problemen moet zorgen dan het aanvankelijke probleem. Zo bestaat er enige twijfel of er 

voldoende werkaanbod is als zich grote groepen vrijwilligers gaan melden om hun bijdrage te 
leveren. 

 

De werkgroep komt op hoofdlijnen tot onderstaande oplossingsrichtingen. Er zijn meer opties 

denkbaar en ook varianten van oplossingen. Door een keuze te maken voor een 
oplossingsrichting kan een volgende stap worden gezet in de uitwerking en gevolgen voor de 

vereniging. 

 
Optie 1  

We nemen geen extra maatregelen maar investeren in een mentaliteitsverandering bij niet-

actieve leden om meer te doen voor hun vereniging. Vergroten van de bewustwording tot en 
met het meer druk uitoefenen op niet-actieve leden behoort tot de mogelijkheden. 

Het verwachte effect is waarschijnlijk beperkt. De gevolgen voor de (organisatie van) de 

vereniging zijn naar verwachting niet groot. 
 

Optie 2  

De vereniging neemt in haar reglementen op dat HJC-leden met een zomer- en/of 

winterligplaats bij de HJC, per jaar drie vrijwilligersbijdragen *) moeten leveren. 
Jeugdleden en leden van 75 jaar en ouder worden van deze verplichting uitgezonderd.  

Niet geleverde bijdragen door leden kunnen op verzoek van het lid eenmalig worden 

doorgeschoven naar het volgende verenigingsjaar. Blijven leden ook dat jaar in gebreke, volgt 
een gesprek met het Bestuur en, afhankelijk van de uitkomst hiervan, een nader te bepalen 

sanctie (waaronder schorsing of opzegging lidmaatschap). 

Het verwachte effect zal aanzienlijk zijn. De gevolgen voor de (organisatie van) de vereniging 
zijn behoorlijk groot i.v.m. de registratie, handhaving regels, probleemsituaties e.d. 



Optie 3  

De vereniging neemt in haar reglementen op dat HJC-leden met een zomer- en/of 
winterligplaats bij de HJC, per jaar drie vrijwilligersbijdragen *) moeten leveren. 

Jeugdleden en leden ouder dan 75 jaar worden van deze verplichting uitgezonderd.  

Deze verplichting kan worden afgekocht door betaling van bijvoorbeeld 60 euro per bijdrage. 
M.a.w. een lid met een ligplaats kan voor 180 euro per jaar verlost zijn van de verplichtingen 

die de vereniging oplegt. 

Het verwachte effect zal groot zijn en komt tot uitdrukking in de naar verwachting aanzienlijke 
toename van aanmeldingen voor werkgroepen, bardiensten, etc. Daarnaast zullen er leden zijn 

die daadwerkelijk hun verplichtingen afkopen en niet ondenkbaar is dat sommige leden hun 

lidmaatschap opzeggen. Ook de gevolgen voor de (organisatie van) de vereniging zijn groot en 

zorgen voor behoorlijk wat uit te werken zaken t.a.v. de reglementen, financiën, registratie van 
bijdragen e.d.  

 

 
 
*) Denk bij vrijwilligersbijdragen aan (niet limitatief): 

 
a. Structurele deelname aan bestuur of commissies 

b. Bardiensten 
c. Werkbeurten winter of zomer 

d. Geregistreerde bijdrage aan (HJC)evenementen 

e. Andere bijdragen 
 

 

 
 

 


