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Vanwege de onderwerpen hebben wij ervoor gekozen deze nieuwsbrief alleen aan de
verenigingen en organisaties te zenden. Sportleiders kunnen de informatie uiteraard
nalezen via onze website.
Periodieke verhoging per 1 juli
Indien werknemers een jaar (of
langer) in dienst waren per 1 juli en
nog niet op het maximum van hun
salarisschaal zitten, is er conform de
CAO voor Sportverenigingen recht op
een periodieke verhoging van 3%.
Indien van toepassing is deze
verhoging doorgevoerd en treft u als
vereniging een ander (hoger) bedrag
aan op de nota.

Mutaties eerder aanleveren
We
constateren
regelmatig
dat
wijzigingen
te
laat
worden
aangeleverd. Wij hanteren altijd dat
mutaties tot de 10e van de maand
aangeleverd nog diezelfde maand door
ons verwerkt kunnen worden. Maar
wij “rekken” de periode vaak nog wat
om geen onjuiste lonen de deur uit te
doen. Straks kan dat vanwege de
Euro-incasso ook echt niet later dan
de 10e van de maand ! Hierover volgt
later dit jaar meer informatie. Maar
ook voor nu vragen wij verenigingen
zich hieraan te houden en contracten
snel te laten ondertekenen en terug te
sturen. Verder alle mutaties direct
melden ! Het komt nu regelmatig voor
dat sportleiders niet meer bij een

vereniging aan het werk zijn en nog
steeds salaris betaald krijgen.
Wij hebben geen zicht op wat er bij
uw vereniging wijzigt !

Re-integratie sportleidster
Wij zoeken voor een bij ons in dienst
zijnde sportleidster vervangend werk
(in het kader van haar re-integratie
2e spoor) omdat ze haar functie als
turnselectietrainster (die veel fysieke
aspecten bevat) vanwege schouderklachten niet meer kan uitoefenen.
Ze is echter nog wel geschikt voor
ander werk waaronder het geven van
“gewone” gymnastieklessen. Vanwege
de reisafstand zoeken we in de
omgeving van Zuid-Oost Drenthe.
Bent u nog op zoek naar een
gymnastiekleidster
(voor
lichtere
groepen), neem contact op met STK:
tel. 0593-540093.
In het kader van de re-integratie zijn
de risico’s voor de vereniging
afgedekt mocht ze opnieuw uitvallen
wegens ziekte, maar ze geeft op dit
moment ook voor 7 uur per week
gymlessen aan de lichtere groepen en
dat gaat al een jaar helemaal prima.
Ze heeft jarenlange ervaring en is een
zeer enthousiaste leidster.

