Bestuursbeleid 2013-2014
Het bestuur
Het bestuur zal zoveel mogelijk elke derde zondag van de maand vergaderen. Hier zullen besluiten
worden genomen met betrekking tot: officiële waarschuwingen, schorsingen, royeringen, het
verhogen van budgetten van activiteiten enz..
Openingstijden
De Skinny zal vrijdags om 21:30 haar deuren openen. Om twee uur wordt er niemand meer naar
binnen gelaten. Om drie uur zal er worden begonnen met afsluiten, om half 4 is het laatste rondje
gegeven en uiterlijk om vier uur zal iedereen uit het pand zijn. Zaterdags opent de Skinny haar deuren
om 22:00, wederom zal er niemand binnen gelaten worden na twee uur. De zaterdagavond zal ook
sluiten om maximaal vier uur, in overleg met het bestuur kan de deurdienst eerder sluiten of zelf
eerder vertrekken.
Aanwezigheid
Aangezien het bestuur bestaat uit acht bestuursleden is er de capaciteit om elke vrijdagavond een
minimum van drie bestuursleden aanwezig te laten zijn in de Skinny. Uiteraard dient de rest van het
bestuur aanwezig en beschikbaar te zijn indien mogelijk.
Op zaterdag zullen er ook 3 bestuursleden zijn. Verwacht wordt dat deze bestuursleden uiterlijk om
12 uur in de Skinny zijn op een normale avond.
Het bestuur zal proberen met z’n alle aanwezig te zijn tijdens activiteiten, hiermee hopen wij
problemen te voorkomen en de avond in goede banen te leiden.
Zaterdagcommissie
De zaterdagcommissie zal ook in de bestuursperiode 2013-2014 actief blijven om de zaterdag te
overzien. Het is de bedoeling dat zij op zaterdag de deurdienst uitvoeren. Zij zullen het bestuur op
deze dagen bijstaan, aangezien de zaterdagavonden momenteel druk bezocht worden. Verder zullen
er drie bestuursleden aanwezig zijn, dit omdat de zaterdagavonden flink bezocht kunnen worden. Eén
van de drie bestuursleden helpt ook met het afsluiten.
Ledenpas
De ledenpas dient een lid altijd paraat te hebben als er om gevraagd wordt, anders kan de persoon
aan de deur eventueel geweigerd worden.
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Intro kan zonder opgave van redenen geweigerd worden. Een lid is altijd aansprakelijk voor zijn/haar intro.
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Deur/Introbeleid
Aangezien de Skinny Binny een besloten club is hanteren wij een deurbeleid, deze luidt als volgt:
-

-

Één lid mag slechts één intro meenemen, echter is het mogelijk meerdere intro’s mee te
nemen naar de Skinny. Dit moet van te voren worden aangegeven en dit moet goedgekeurd
worden door het bestuur of de op die avond aanwezige deurdienst.
Het lid en de intro dienen gelijktijdig de Skinny te betreden. Tenzij er toestemming is
verkregen bij de deurdienst.
Leden kennen de intro’s die zij introduceren.
Elke intro wordt geacht €3,50 contributie te betalen bij binnenkomst. Tijdens evenementen
kan dit bedrag variëren, maar zal meestal €5 bedragen.
Tijdens een evenement mogen leden 1 intro’s introduceren tenzij dit anders is besloten door
het bestuur of de desbetreffende commissie.
Leden blijven te alle tijde verantwoordelijk voor de door hun geïntroduceerde personen.
Bij twijfel over de leeftijd van een introducé mag de aanwezige deurdienst of het bestuur
vragen naar legitimatie.
Het bestuur mag zonder opgaaf van reden personen weigeren.
Je moet minimaal zestien jaar oud zijn om de Skinny te betreden, tenzij er een Jeugdskinny
avond wordt georganiseerd (ook dan geldt wanneer je ouder dan 16 bent alsnog lid moet zijn
of geïntroduceerd moet worden door een lid) .

Het deurbeleid dient strikt te worden uitgevoerd zowel door het bestuur als door de deurdienst.
Wanneer men zonder overleg met het bestuur of de dienstdoende deurdienst hiervan afwijkt kan dit
consequenties hebben. De Skinny is een besloten verenigingen geen uitgaansgelegenheid voor
iedereen.
Agressie
Agressie zowel binnen als buiten de Skinny wordt niet getolereerd. Wanneer er enige vorm van
agressie is zal het bestuur de werklichten aanzetten en de bewuste mensen verwijderen, mocht het
erg uit de hand lopen dan is het feest direct voorbij ongeacht het tijdstip. Het bestuur zal wanneer dit
nodig wordt geacht met enkele mensen nog een drankje drinken en de avond afsluiten.
Vernieling
Vernielen van eigendommen van de Skinny wordt niet getolereerd. Wanneer dit wel gebeurd zal dit
de nodige sancties hebben.
Het vernielen van een glas kost één muntje. Voor overige spullen kan het zijn dat er een factuur wordt
gestuurd naar de desbetreffende persoon.
Activiteiten
Het start budget voor alle activiteiten bedraagt €75,- en die kan meer worden na overleg met het
bestuur. Wij zullen de vijf grote activiteiten aanhouden in de Skinny Binny, namelijk: Kerstgala,
Caribbean Night, Paasrally, Pinkstervoetbaltoernooi en het Volksfeest. Verder willen wij in de
bestuursperiode 2013-2014 als bestuur ook de Glow in the dark, Apres ski, 90’s/00’s, de boerenavond
en het Oktoberfest in leven houden.
Ledencommissie
De ledencommissie blijft verantwoordelijk voor het inwijden van nieuwe leden door middel van de 1e
en 2e borrel. Verder zullen zij het actieve ledenuitje organiseren. Ook zal de ledencommissie nieuwe
leden blijven motiveren betrokken te zijn met diensten in de Skinny Binny Club.
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Bardiensten
De bardiensten zullen voorlopig nog plaats vinden in bar duo’s. Wij zullen kijken of de barteams
ingevoerd kunnen worden. Dit in verband met de derving, wanneer deze teams uit actieve leden
bestaan die wij kunnen vertrouwen zal er minder gratis drank worden weggegeven, ook zullen er
minder munten in de zak worden gestoken. Wij proberen mensen bewust te maken van het eigen
gebruik, hiermee hopen wij te bereiken dat het eigen gebruik zal afnemen. Om half 4 wordt de bar
schoongemaakt en is er mogelijkheid tot het drinken van 1 drankje.
Eigendommen
Ook tijdens het bestuursjaar 2013-2014 is het bestuur én de Skinny, niet verantwoordelijk voor
verloren eigendommen. Ook als de fiets van een bezoeker vernield wordt valt dit binnen het eigen
risico.
Gestolen goederen
Tijdens het komende jaar zullen er gestolen spullen niet getolereerd worden binnen de Skinny, als
iemand ze toch meeneemt volgen er nader te bepalen sancties en moet het gestolen goed meteen
verwijderd worden.
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