
Reglement van spaarkas “De Lachende vis” 

 

 

 

De spaarkas is opgericht als zijnde een gezellige niet commerciële groep van bezoekers van De 

Lachende Vis, welke zich tot doel stelt de verplicht gespaarde gelden tijdens en of aan het eind van 

elk spaarjaar, voor één of meerdere gezamenlijke evenementen te besteden. 

Duur van elk spaarjaar:  1 april tot en met 31 maart 

Oprichtingsdatum: 1 april 2023 

Minimum leeftijd: 18 jaar 

Deelname: Alléén regelmatige bezoekers van De Lachende Vis. 

Het bestuur, tevens ballotagecommissie, bepaalt welke personen in 

aanmerking komen voor de spaarkas.  

Het bestuur: 

Voorzitter : Mario van Lith 

Secretaris : Angela Verdaasdonk 

Kascontrole : Robby vd Ven 

Kascontrole : Wil Doomernik 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spaarelement 

1) Elk lid/ spaarder moet wekelijks in het hem door het bestuur toegekende nummer vak 

minimaal €1.25 inleggen als contributie. 

De spaarkas zal eens per twee weken, op dinsdag, leeggehaald worden door twee 

kascontroleurs. Het geld wordt gestort op de bankrekening van de spaarkas. De rente komt 

ten goede aan de leden van de spaarkas. 

Het legen van de spaarkas zal ten allen tijde gebeuren door twee personen. Mocht iemand 

verhinderd zijn zal een ander lid van het bestuur diegene vervangen. Om de 4 maanden word 

er een kascontrole gehouden. 

Er wordt 50 weken per jaar gespaard. De week voor en tijdens carnaval kan er niet gespaard 

worden.  

 

2) Per nummer vak kan er door één persoon gespaard worden.  

 

3) Bij verzuim zal een boete van €2.50 worden opgelegd. Deze boete komt in de kas bij de rente. 

Eventuele boetes zullen aan spaarders worden doorgegeven (o.a. bij vergeetachtigheid). 

 

4) Bij vakanties zal het gespaarde geld van te voren voldaan moeten worden met een 

begeleidend briefje. 

 

5) Gedurende het lopende spaarjaar is onderbreking/ uittreding of opzegging van het 

lidmaatschap niet mogelijk. Uitzonderingen kunnen uitsluitend in overleg met toestemming 

van het bestuur worden gemaakt, zonder restitutie inleg gelden, buiten het extra gespaarde. 
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6) Elk nieuw lid van de spaarkas wat later in het spaarjaar mee spaart is verplicht het tot dan toe 

gespaarde bedrag eerst in te leggen alvorens diegene mee kan sparen. 

 

7) Een lid dat zich gedurende een lopend spaarjaar meer dan in totaal 8 weken net heeft 

gehouden aan het spaar regelement volgens sub 1 of de hiervoor verschuldigde boete 

weigert te betalen wordt door het bestuur geroyeerd en krijgt geen geld terug. 

 

8) Het bestuur van de spaarkas is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schades, 

vermissing of diefstal. 

 

9) Iedere jaar zal minimaal 1 ledenvergadering worden uitgeschreven. 

tijdens deze vergadering zal besproken worden wanneer evenement-(en) gaan plaatsvinden, 

wat evenement-(en) gaan inhouden en waar evenement-(en) gehouden zullen worden/ of 

naar toe zullen gaan. 

het bestuur zal overleggen na uitvoerig beraad met leden. 

 

10) De organisatoren voor het te houden evenement zal bestaan uit het bestuur met eventueel 

toegevoegde personen, gekozen door het bestuur.  

Suggesties over eventuele evenementen zullen besproken worden door het bestuur en zeer 

gewaardeerd worden. 

 

11) Partners van spaarders zijn welkom tijdens evenementen. Hiervoor zal een evenredige 

bijdrage worden gevraagd.  

 

12) Het bestuur is één jaar van kracht. Tijdens de ledenvergadering zal gevraagd worden of het 

huidige bestuur wil aanblijven en aan de leden o het mag aanblijven.  

 

13) Bij door het bestuur goedgekeurde onderbreking/ opzegging of uittreding van de spaarkas 

blijft het tot dan toe gespaarde geld in de spaarkas. 

 

14) De spaarkas gaat van start: 3 april 2023 

De eerste kasleging maandag: 17 april 2023 

 

15) Alle zaken waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

16) Boetes worden verrekend met het extra gespaarde. 

 

17) Het uitdelen van het extra gespaarde wordt met carnaval op zaterdagavond in De Lachende 

Vis uitgedeeld. Hiervan ontvang je vooraf een uitnodiging. 


