
Uitgangspunten voor zaalwacht-verplichting 

1. Inleiding
Een vereniging kan niet zonder de diensten van haar leden. Daarom vraagt korfbalvereniging Hemur Enge de ouders* van haar jeugdleden één of tweer 
zaalwachtdiensten per seizoen te draaien. 

2. Rol Hemur Enge
Hemur Enge treedt coördinerend op en aan het begin van een competitiedeel wordt een zaalwacht-rooster opgesteld en op de website gepubliceerd. Ter 
herinnering wordt in de wekelijkse nieuwsbrief, de Voltreffer, vermeld wie er aan de beurt is om een zaalwacht te draaien. 

3. Rol Bar commissie
De Zaalwachtcommissie van Hemur Enge stelt het zaalwacht rooster samen aan de hand van de opgave via het internet. Ouders die geen 
voorkeursopgave via de website hebben doorgegeven worden door de commissie ingedeeld 

4. Rol ouders
Hemur Enge verwacht van de ouders van haar jeugdleden dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan het zaalwachtchema houden. Ouders 
kunnen aan het begin van het seizoensdeel zelf hun voorkeur opgeven via de website. Diegenen die dit niet doen zullen door de commissie worden 
ingedeeld. Wanneer het niet mogelijk is om op een bepaalde datum te komen, wordt van de ouders verwacht dat zij onderling ruilen of een andere 
creatieve oplossing bedenken. Komt u niet opdagen voor uw bardienst, dan ontvangt u een boete van €25,-.  

5. Bijzondere omstandigheden
Het verplichten van het draaien van een zaalwachtdiesnt is noodzakelijk om de vereniging draaiend te houden en is daarom een verplichting die hoort bij 
het lidmaatschap van (ouders van) Hemur Enge-leden. In sommige gevallen kan er echter sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, waardoor ouders 
van een jeugdlid voor een langere periode niet aan hun verplichting kunnen voldoen. In dergelijke uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten dat de 
verplichting vervalt. Ouders die al op een andere manier actief zijn als vrijwilliger voor Hemur Enge kunnen onder deze regeling vallen.  

6. Procedure dispensatie
Aan het begin van een seizoen hebben ouders de mogelijkheid om schriftelijk bij het bestuur van Hemur Enge aan te geven dat zij in het nieuwe seizoen 
niet in staat zijn om een zaalwachtdienst te draaien. Dit verzoek kan via het secretariaat worden ingediend. Op basis van de redenen die in het verzoek 
zijn aangegeven, kan het bestuur de verplichting laten vervallen. Concreet betekent dit dat de ouders in principe gedurende één seizoen (of een kortere 
periode) geen dienst hoeven te draaien. Met de ouders wordt bekeken of het mogelijk is dat zij zich gedurende dit seizoen op een andere manier voor 
Hemur Enge inzetten. Aan het begin van het daarop volgende seizoen kunnen ouders , als de bijzondere omstandigheden nog steeds van toepassing zijn, 
opnieuw bij het bestuur een verzoek indienen. 

* Daar waar u 'ouders' leest, kan ook 'ouder' of 'verzorger(s)' gelezen worden. 

Bardienst 

1. Ouders kunnen aan begin van voorjaars en najaars-veldseizoen zichzelf intekenen voor een zaalwachtdienst via www.hemurenge.nl

2. Zaalwachtcommissie deelt ouders, welke zichzelf niet hebben ingetekend via de website, alsnog in. Let op, u kunt dan dus geen voorkeuren 
meer opgeven

3. Zaalwachtcommissie publiceert zaalwacht-rooster via website en wekelijks in de voltreffer.

Let op! Mocht u niet komen opdagen voor uw dienst dan ontvangt u een boete van €25,-.


