
Bestuursberichten 

! ! Aankondiging Buitengewone ALV !! 

Op maandag 12 december a.s. zal om 20.00 uur in het clubhuis een buitengewone Algemene 

ledenvergadering (ALV)worden gehouden. Noteer deze datum alvast in je agenda. Onderwerp 

is het voorstel van het bestuur om het aantal padelbanen bij TPCM uit te breiden. Dit voorstel 

zal ter vergadering worden toegelicht. De uitnodiging met agenda en bijlagen ontvang je 

binnenkort. Aan het eind van de ALV zal over dit voorstel worden gestemd.   

Contributies 2023 

Door de ALV is in het verleden bepaald dat jaarlijks bij de vaststelling van de contributie de 

consumentenprijsindex voor alle huishoudens wordt gevolgd. Vanwege de hoge inflatiecijfers 

zou dit echter tot een enorme contributieverhoging leiden. Het bestuur acht het onwenselijk 

om de stijgende kosten geheel af te wentelen op de lidmaatschapsbedragen. Daarom is 

besloten hier voor 2023 van af te wijken, de verhoging te beperken en hetzelfde percentage 

aan te houden als voor 2022 (2.7 %). Dit betekent dat de contributie voor 2023 volgens 

voorstel van het bestuur voor senioren wordt vastgesteld op € 172,- (dit was in 2022  

€ 167,50). Meer info en andere tarieven. 

 

Bardienstregeling 2023 

De nieuwe (bar)dienstregeling voor 2023 wijkt op een aantal punten af van de tot nu toe 

geldende regeling. De belangrijkste wijzigingen zijn:  

- ieder (niet vrijgesteld) seniorlid is verplicht per kalenderjaar twee diensten te draaien 

- onder een dienst wordt verstaan het verrichten van een bardienst of zgn. klusdienst 

(parkonderhoud/schoonmaak paviljoen) 

- het totaal aantal te verrichten klusdiensten is voorlopig beperkt tot 50 op jaarbasis 

- bij het inboeken van je diensten (via de clubapp) dien je meteen voor 2 diensten in te 

plannen; altijd 1 dienst op een datum vóór 1 juni en 1 dienst op een datum ná 1 

juni   

- je kunt inplannen vanaf 1 december 2022 tot uiterlijk 31 december 2022 

- als je verzuimt je diensten tijdig in te plannen word je door de barplanners ingepland 

- als je later op de ingeplande datum niet blijkt te kunnen moet je zelf voor vervanging 

zorgen (bijv. door ruil met een ander lid)  

- als je een dienst wilt afkopen kost dat € 40,- per dienst (en dien je dit uiterlijk vóór 31 

december 2022 aan de barplanners door te geven) 

- als je zelf of je vervanger niet verschijnt voor het verrichten van een dienst krijg je een 

boete van € 50,- (een 2e maal € 75,-) die direct van je bankrekening wordt 

geïncasseerd      

- er wordt nog bekeken of een poule kan worden opgezet met (betaalde) vervangers  

Zie voor verdere info Bar- en klusdienst en de Dienstenregeling 2023.  

 

Poule voor vervangers diensten 

Er blijkt behoefte aan het vormen van een poule waaruit kan worden geput voor vervangers 

van leden die verhinderd zijn voor het vervullen van bar- en klusdiensten. Daarvoor is een 

vergoeding beschikbaar van € 30,- per dienst. Als dit je wat lijkt kun je je daarvoor opgeven 

bij onze barplanners (barplanning@tpcmaliskamp.nl) Mario Derks [06-52629987] en/of Hans 

Wouters [06-48130927].      

https://www.tpcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/contributie-2023-2.pdf
https://www.tpcmaliskamp.nl/algemeen/vereniging/bar-en-klusdienst/
https://www.tpcmaliskamp.nl/inc/media/inhoud/downloads/dienstenregeling-2023-2.pdf
mailto:barplanning@tpcmaliskamp.nl

