Reglement Spaarkas OSC45 2013
1. Men spaart gedurende het jaar beginnende in januari en eindigend in december.
(+/- 35weken)
2. In de maanden van de zomerstop hoeft er niet te worden gespaard.

3. Men spaart elke week een vrijblijvend bedrag met een minimum van
€ 1,25 (de contributie)
Muntstukken kleiner dan €0,50 worden niet geteld, en komen ten goede aan de
feestavond.

4. Bij niet sparen, wordt per week €0,50 boete ingehouden van het reeds opgebouwde
bedrag.

5. Leden die later lid willen worden, zullen achterstallige contributie moeten betalen.

6. Leden die op vakantie zijn, of andere redenen van afwezigheid hebben, kunnen dit
middels een briefje op hun nummer in de kast kenbaar maken.
7. De spaarkas is dinsdagavond, vrijdagsavond, zaterdag en zondag open. Indien in verband
met algehele afgelasting, de kantine niet is geopend, zal er geen boete worden berekend.

8. Bij opzeggen van de spaarkas krijgt men het gespaarde bedrag terug, minus contributie en
eventuele boetes.
9. Elke week wordt de spaarkas geteld.

10. Uitbetaling van het spaarbedrag dat een deelnemer spaart naast de contributie vindt plaats
voor Carnaval

11.Het gespaarde bedrag wordt op een bankrekening gezet.

12. Van het totale spaarbedrag van de contributie wordt, bij OSC’45, een feest georganiseerd.
Voor spaarseizoen 2013 vastgesteld op 11 januari 2014
13. Leden mogen naar de feestavond komen met een introducé (het spaarbedrag is dus voor
twee personen). Randvoorwaarde is dat ze op de feestavond SAMEN moeten binnen
komen.
14. Bij legitieme afmeldingen voor een feestavond, te bepalen door het bestuur van de
Spaarkas, wordt het spaarbedrag gerestitueerd.
15. Indien verhinderd voor de feestavond, is het niet toegestaan om deelname hieraan over te
dragen aan derden.
16. Als een lid gedurende 10 weken niet spaart, zal deze, indien er geen geldige reden is,
geroyeerd worden als lid van de spaarkas. In dergelijk geval krijgt men het gespaarde
bedrag terug, minus contributie en eventuele boetes. Mocht de spaarkas nog contributie
en/of boetes tegoed hebben van dit lid, dient dit b

Wie is er verantwoordelijk?
De Spaarkas staat eigenlijk los van OSC’45. Dat wil zeggen dat het dagelijks bestuur van
OSC’45 op geen enkele wijze betrokken is bij de organisatie, processen, de activiteiten
(zoals de feestavond) of verdeling van de gelden. De Spaarkas heeft een eigen bestuur:
De Spaarkascommissie. Deze bestaat uit Peter en Bertus Coort.

Wat gebeurt er met de Spaarkasgelden?
Zoals reeds aangegeven worden gespaarde contributiegelden besteed aan een feestavond.
Wat extra wordt gespaard wordt uitbetaald voor de Carnaval. De feestavond wordt
georganiseerd bij OSC hetgeen natuurlijk voor de nodige omzet zorgt. Geld dat resteert
wordt overgedragen aan OSC’45 waarbij de Spaarkascommissie aangeeft waar dit
eventuele restbedrag aan mag worden besteed.
Waarom deelnemer worden in de OSC’45 Spaarkas?
Geen idee. Iedereen houdt toch van een gezellig feestje bij OSC en een extraatje voor de
Carnaval !!

Vragen en/of opmerkingen voor de Spaarkas van OSC45 kunnen worden gestuurd naar :

spaarkasosc45@gmail.com

De spaarkascommissie

