Attentieregeling en onkostenvergoeding
Het bestuur heeft besloten de enigszins op de achtergrond geraakte attentieregeling
bij onze club weer nieuw leven in te blazen.
Wij stellen voor de bestaande attentieregeling, die voorziet in attenties bij onder
andere langdurige ziekte, (25-/ 50 jarig) huwelijk en geboorte, weer te gaan
gebruiken.
Voor het bestuur is het wel belangrijk om van alle in aanmerking komende
gelegenheden op de hoogte te zijn. Hierbij is jullie hulp zeer welkom en noodzakelijk
om geen leden te vergeten, waar een attentie op zijn plaats is. Zijn er dus
aanleidingen voor het aanbieden van een attentie, geef ons dat dan door via een
email naar ons secretariaat: secretariaat@ntc72.nl.
Het bestuur zal dan het verzoek toetsen aan de bestaande regeling en actie
ondernemen.
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1.
Attentie bij jubileum
Aan de leden, die 25 jaar of 40 jaar onafgebroken lid zijn van NTC ’72 wordt (tijdens
een door het bestuur te bepalen moment) een passende attentie met het logo van
NTC ’72 uitgereikt.
Tevens worden de namen van de jubilarissen vermeld in het weekblad van
Nederweert/ Nederweert24/ website.

2.

Eindejaarsattentie

Jaarlijks wordt een attentie t.w.v. € 25,-- namens het bestuur uitgereikt aan:
-

Groundsman
Interieurverzorgster

3.
Attentie bij huwelijk
Indien het bestuur een kennisgeving ontvangt van een lid, wordt hier aandacht aan
besteed door aanwezigheid van één of meer bestuursleden op de receptie, waar een
attentie namens NTC ’72 wordt overhandigd t.w.v. € 15,--. Wordt er geen receptie
gehouden, dan wordt er een kaartje gestuurd.

4.
Attentie bij geboorte
Bij het ontvangen van een geboortekaartje van de zoon of dochter van een lid of
wanneer het bestuur van de geboorte op andere wijze in kennis wordt gesteld, wordt
een kaartje gestuurd.

5.
Attentie bij langdurige ziekte
Bij langdurige ziekte of opname in het ziekenhuis wordt (indien bij het bestuur
bekend) hier aandacht aan besteed in de vorm van (indien gewenst) een bezoek van
één de bestuursleden, waarbij een attentie van € 15,-- wordt overhandigd.

6.
Overlijden
Bij het overlijden van een lid wordt:
de uitvaartdienst bijgewoond door (voor zover mogelijk) de leden
van het bestuur.
het condoleanceregister getekend.
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Daarnaast wordt een advertentie geplaatst in het Weekblad van Nederweert in
overleg met de familie.
7.

Attentie bij afscheid

Tijdens de laatste vergadering van de betreffende commissie vóór het afscheid wordt
hier aandacht aan besteed in de vorm van een attentie van € 25,--.
Wanneer het een bestuurslid betreft, wordt tijdens de algemene ledenvergadering, in
welke het bestuurslid aftreedt, de attentie verstrekt.
Een attentie bij afscheid wordt verstrekt aan:
-

Bestuursleden
Commissieleden
Groundsman
Interieurverzorgsters

8.
Onkostenvergoeding
Leden, welke op verzoek van het bestuur of een commissie, vergaderingen of
bijeenkomsten bezoeken, die georganiseerd of geïnitieerd zijn door de KNLTB,
hebben recht op een kilometervergoeding van € 0,19.
Voor alle overige reizen is vooraf toestemming van het bestuur nodig en wordt
eveneens een kilometervergoeding van € 0,19 uitgekeerd, nadat de declaratie is
ontvangen.

Voorzitter NTC’72

Secretaris NTC’72

Peter Meulen

Marion Duijts-Wijen

Attentieregeling en onkostenvergoeding NTC ‘72
Oktober 2015

