
“SPAARKAS CAFÈ  ’t ZONNEKE” 
REGLEMENT 

 

1. Deelname aan de Spaarkas is op ieder moment mogelijk op voorwaarde van: 

- Er een nummer vrij is in de Spaarkas 

- Dit de goedkeuring heeft van het bestuur in overleg met Wim en Heidi 
 

2. Spaarkas Café ’t Zonneke heeft als doel om ieder jaar voor haar leden te verzorgen: 

- Een Spaarkasactiviteit (bv barbecue) met aansluitend een borrel 

- Een borrel ten tijde van de uitbetaling 
Indien leden een introducee mee willen nemen naar Spaarkasactiviteiten zal door de penningmeester 
duidelijk van tevoren worden aangekondigd wat hierin de eigen bijdrage is. Dit zal op de betreffende avond 
worden geïnd. 
 

3. Het bestuur van de Spaarkas wordt gevormd door: 

- De Voorzitter 

- De Penningmeester 

- De Secretaris 
 

4. De Spaarkas wordt wekelijks geleegd en geteld. Na sluitingstijd wordt de Spaarkas achter gesloten deuren 
weggezet, echter aanvaardt de kastelein geen aansprakelijkheid over hetgeen wat gespaard is in de Spaarkas 
bij ontvreemding van de Spaarkas. 

 

5. Ieder jaar zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, deze zal tijdig van tevoren worden 
aangekondigd. Op deze vergadering zal oa een Kascommissie worden benoemd die toeziet op de financiële 
zaken van de Spaarkas, de Feestcommissie zal worden benoemd en het Financieel Jaarverslag zal worden 
doorgenomen. Spaarkasleden die op deze Ledenvergadering zonder schriftelijke afmelding niet aanwezig 
zijn krijgen een boete van € 4,00. De op de Algemene Ledenvergadering genomen beslissingen hebben, bij 
een meerderheid van stemmen, rechtsgeldigheid. 

 

6. De mogelijkheid om te sparen is van maandag 13:00 t/m zondag 22:00 (feestdagen onder voorbehoud). 
 

7. Het spaarseizoen start de 1e maandag na de Carnaval en duurt tot en met de 2e zondag voor de Carnaval 
van het volgende jaar. De uitbetaling geschiedt op een door het bestuur nader te bepalen datum en wijze. 
Iedere spaarder is verplicht zijn gespaarde geld persoonlijk in ontvangst te komen nemen, en dit in het 
bijzijn van één van de leden van de Spaarkascommissie te controleren. Nadat vastgesteld is dat het bedrag 
klopt, tekent de spaarder voor ontvangst. 

 

8. De spaarkas bestaat uit 47 uit te geven nummers). 
Per spaarkasnummer kan er slechts één persoon lid zijn. 

 

9. De contributie bedraagt € 52,00 per jaar (€1,00 per week), ongeacht de datum waarop men van de spaarkas 
lid is geworden of wanneer met stopt. Mocht een spaarder gedurende een seizoen instappen of stoppen dan 
is hij/zij de volledige contributie verschuldigd voor het jaar. Deze contributie wordt onder geen 
voorwaarde terugbetaald. Spaarders die gedurende het seizoen stoppen hebben ook geen recht meer op 
deelname aan Spaarkasactiviteiten nadien. 

 Het minimale spaarbedrag is € 5,00 per week.  Het minimale te sparen muntstuk is € 1,00. 
Vrijstelling van sparen verkrijgt men alleen bij ziekte, mits dit voordat de Spaarkas geteld wordt is gemeld 
bij de Spaarkascommissie. Vooruit sparen is toegestaan, bij het gespaarde bedrag dient dan een briefje te 
worden gevoegd met daarop vermeldt de naam, spaarkasnummer, het totaalbedrag en het bedrag dat per 
week wordt vooruit gespaard. 

 

10. Voor iedere week dat niet of niet voldoende gespaard wordt, bedraagt de boete € 1,00 p.p. 
Indien men om welke reden dan ook niet kan sparen, laat men dit weten door een briefje met de reden erop 
te deponeren in het desbetreffende spaarvakje. Bij geldige reden wordt er geen boete berekend. De boetes 
gaan in op de dag dat men zich heeft opgegeven als spaarder. Na twee maanden niet gespaard te hebben, 
krijgt desbetreffende spaarder een aanschrijven van het bestuur. Na drie maanden niet gespaard te hebben, 
wordt de spaarder geroyeerd. Wel is de desbetreffende spaarder minimaal de contributie van € 52,00 (per 
spaarseizoen) plus de boetes verschuldigd. 

 

11. Indien een spaarder in het spaarjaar stopt met sparen, kan hij/zij geen geld terugvorderen alvorens de 
spaarperiode is verstreken.  
Uitzondering hierbij is als spaarder verhuist naar een andere gemeente of na overlijden. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk, minimaal één maand van tevoren voorafgaande aan de 
beëindigingsdatum te geschieden. 
 

12. Alles waarin dit reglement niet in voorziet wordt geregeld door het dagelijks bestuur. 


