
Buddleja: “Wat zijn de afspraken?”    versie 

2.2    27 nov 2014
Stichting ViervlakVlinder; sporthal De Vlinder; clubhuis Buddleja; Wageningen  

Uitgangspunt: Regels zijn nodig, maar de praktijk met veel wisselende vrijwilligers is weerbarstig. 
Waar mogelijk gaan we er flexibel, doelgericht en ondersteunend (meedenkend) mee om. 

Praktisch: Dit ‘beleid’ vullen we in door de vragen die komen te beantwoorden en in dit schema te verwerken.   

VRAAG VRAGEN/VOORBEELD
EN

VOORZET BELEIDSLIJN

Basisvisie Doel: Het sporten bevorderen en het sociale aspect van het sporten 
bevorderen. 
Zolang het binnen acceptabele randvoorwaarden mogelijk is komen we 
zoveel mogelijk aan elke vraag tegemoet.
Ook van niet-deelnemers en ook als het geen of heel beperkt geld oplevert. 
Deelnemers worden coulanter behandeld omdat door hun inzet het clubhuis 
kan draaien en de hele hal wordt beheerd.

1a
.

Wanneer open? 
Deelnemers

Eigen deelnemers  mogen altijd zelf het clubhuis open doen. Ook wanneer 
niet (of weinig) wordt omgezet. Bemensing (en openen en sluiten)  is dan 
eigen verantwoordelijkheid. 

Wens is dat we uitwisselen en samen draaien; elkaar leren kennen; elkaar 
ondersteunen. 
Maar noodzakelijke en praktische basis is: ieder in elk geval voor zichzelf. 

1
b.

Wanneer open?
Vaste huurders

Voor La Prime is een uitzondering gemaakt. Dit wordt eind november 
geëvalueerd.
Zij draaien vrijdagavond hun eigen bardienst. Daar zijn nadere afspraken 
over gemaakt.
(Vrijdagavond is het erg moeilijk vrijwilligers te vinden; zeker voor een 
beperkte omzet).

1c
.

Wanneer open?
externe verhuur,
incidenteel

Bij weekendevenementen waarbij mensen uit de regio of heel Nederland of 
zelfs ook België en Duitsland komen, is er een extra motivatie om het 
clubhuis open te doen en op verzoek speciale spijzen te bevoorraden. 
Aan de andere kant leert de ervaring dat het krijgen van vrijwilligers voor 



externe verhuur een stuk moeilijker is dan voor eigen bijeenkomsten.
In principe is de kantine op oudjaarsdag en feestdagen dicht, tenzij het de 
vrijwilligerscoördinatoren lukt om ervaren vrijwilligers op deze dagen 
beschikbaar te krijgen.  

2. Zelf etenswaren 
meenemen?

Taart om iets te vieren en boterhammen van thuis mogen gegeten worden. 
Eigen deelnemers mogen bij kinderevenementen zelf snoep/chips en pakjes 
drinken verzorgen. 
Wettelijk mogen in het clubhuis geen zelfgebakken brownies e.d. verkocht 
worden. Wel in de Plaza. 
Bij grote evenementen, die beide hallen huren en veel omzet genereren, 
gaan wij niet moeilijk doen wanneer zij in de Plaza ook (beperkt) wat zelf 
gebakken taart o.i.d. verkopen om hun eigen evenement ietsje te spekken.
Pizza of friet o.i.d. laten bezorgen van buitenaf mag alleen bij kleine , 
gesloten, bijeenkomsten van de eigen deelnemers. 
Ook bij (thema) feesten van de eigen verenigingen wordt het assortiment 
afgenomen van de kantine tegen de gangbare prijs. Indien de wens is 
vanwege het thema voor iets aanvullends, dan wordt hierover vooraf 
overlegd met de kantinecommissie. 

3. Wat serveren we?  We nemen geen friet op in ons assortiment, dit vanwege de scheiding van 
frituurvet , intensievere schoonmaak die dit vraagt, meet inzet van 
vrijwilligers en ruimtegebrek. 

4. Verzorgen wij
 lunches e.d.?

1. Frietkar buiten voor de 
Vaandelzwaaiers?

Is vastgelegd in “bijlage bij externe verhuur”

5. Delen in de winst 
-> 
Omzettegemoetko
ming

Elke deelnemer mag dit 1 x per jaar, de korting is 15%. De Penningmeester 
van het bestuur houdt dit bij. Voor anderen is dit niet mogelijk. 

7. Speciaal gebruik
en dus niet open 
voor anderen?

Op door de weekse avonden kan het clubhuis incidenteel tot uiterlijk 21.30 
uur worden gebruikt voor een besloten bijeenkomst als een ALV. 
De voorkeur gaat er naar uit dat dit zo min mogelijk te doen en eerst te 
kijken of er alternatieven zijn.

8. Informatie op 
ramen

Het is niet toegestaan op de ramen van de kantine posters te plakken, de 
palen in de kantine zelf en de palen in de Plaza kunnen daar wel voor 
gebruikt worden. Hiervoor kunnen de 3 borden in de plaza gebruikt worden.

 


