
                                                                                                                    
 

Onderwerp: Betaald stoken per 01 januari 2012. 

 
Eindhoven 17 november 2011, 

 

Bij een zich steeds meer terugtrekkende overheid m.b.t. het geven van subsidie aan verenigingen, 

ontstaat voor de vereniging BKT de noodzaak om op een andere manier dit financiële subsidiegat 

te dichten, teneinde ons voortbestaan te waarborgen. 

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

A) Verhogen van de contributie. 

B) Invoering betaald stoken. 

 

De vereniging BKT heeft er, met instemming van de Algemene Ledenvergadering van 27 april 

2011, voor gekozen om per 01 januari 2012 betaald stoken in te voeren, omdat dit het meeste 

recht doet aan de deelnemers. Immers wie veel of grote stukken bakt, betaalt het meeste. 

In een werkgroep zijn hierover afspraken gemaakt en is een programma ontwikkeld. 

 

Het systeem betaald stoken werkt als volgt: 

1) Er is een hoekbord ontwikkeld met blokjes van 10 cm x 10 cm, waarin de grootte van de 

te bakken werkstukken op een  3-D manier kan worden bepaald. Lengte x breedte x 

hoogte van het werkstuk geeft zodoende het aantal zogenaamde eenheden aan. 

2) Er is een registratiesysteem ontwikkeld, de zogenaamde eenhedenstrookjes, waarop de 

naam, het baknummer of dagdeel, het aantal eenheden en de baksoort, biscuit (€ 0,15), 

aardewerk (€ 0,20) of steengoed (€ 0,25) kan worden ingevuld. Na vermenigvuldiging 

ontstaat een te betalen bedrag.  

3) Er is een zogenaamde bakkaart ontwikkeld, die door de deelnemers bij de 

penningmeester moet worden aangekocht (€ 25,00) en waarop het bedrag van de 

eenhedenstrook verwerkt wordt.  

 

 Afgesproken is verder: 

1) Bij discussie over de grootte van het werkstuk biedt de docent uitsluitsel. Er wordt 

uiteraard afgerond. 

2) Per werkstuk hoort 1 eenhedenstrookje en elk werkstuk is minimaal 1 eenheid. 

3) De docenten verzamelen de eenhedenstrookjes en zien er op toe dat het aantal ingevulde 

eenheden klopt. 

4) In een vergadering met groepsvertegenwoordigers is afgesproken dat zij het verwerken 

van de eenhedenstrookjes op de persoonlijke bakkaart van de deelnemers doen. Zij 

lichten hen ook in als het saldo van de bakkaart te laag dreigt te worden. 

5) Het saldo op de bakkaart zal bij verlaten van de vereniging worden gerestitueerd door de 

penningmeester. 

6) Er komt een opbergsysteem voor de eenhedenstrookjes en de bakkaarten. 

 

Het bestuur van de vereniging hoopt dat u begrip kunt opbrengen voor de genomen beslissing. 

 



Namens het bestuur en de “werkgroep betaald stoken”. 

 

Ad van Antwerpen. 

Penningmeester BKT 


