Bardienst reglement
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Versie 2018

1.Bardienstplicht Madese Tennisvereniging
Elk lid vanaf 18 tot en met 69 jaar wordt verzocht om van 1 maart lopende jaar tot 1 maart volgend jaar
minimaal 6 bardienstpunten te halen.
Leden, 70 jaar en ouder, rustend of sponsor, mogen vrijwillig bardiensten draaien
Nieuwe leden begonnen in het lopende kalenderjaar draaien een aantal bardiensten mee in overleg met de
barcommissie en zullen vanaf het volgend jaar de verplichting krijgen
Leden dienen de bardiensten in te plannen via https://mijn.knltb.club
Indien toegang tot de website niet mogelijk is, worden leden verzocht contact op te nemen met de
barcommissie.
4 typen bardienstpunten:
Doordeweekse ochtenden en middagen,
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond

1 punt

Donderdagavond en vrijdagmiddag competitie, vrijdagavond regulier,
zaterdag of zondagochtend en toernooiavond

2 punten

Vrijdagavondvroeg en toernooiweekend ochtend, zondagmiddag

3 punten

Vrijdagavond laat, zaterdagmiddag, zaterdagavond tijdens competitie
Toernooiweekend middag avond

4 punten

2.Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)
Ieder bardienstplichtig lid dient de cursus IVA af te leggen. De cursus is online te volgen op
www.nocnsf.nl/iva of via gezamenlijke cursusavonden op de vereniging. Degene die het certificaat niet halen
kunnen alleen in ochtenden ingepland worden omdat er dan geen alcohol geschonken mag worden.

3.Vrijstelling
Vrijstelling van bardiensten is mogelijk indien tenminste aan één van de volgende voorwaarden is/wordt
voldaan:
• Een lid kan de bardiensten afkopen voor een bedrag van € 25,Te betalen op rekeningnummer: NL75 RABO 031523333 onder vermelding van “afkoop” of indien al
bekend via de een automatische incasso aan het begin van het jaar.
• Het lid is door het bestuur vrijgesteld.
• Het lid is per 1 januari van het betreffend jaar 70 jaar of ouder; rustend lid of sponsor , maar mag
wel bardiensten draaien indien men dat zelf wenst.
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• Het lid heeft wegens ziekte of andere dringende omstandigheden vrijstelling gekregen van de
barcommissie

4. Planning en registratie bardiensten
a.

Voor de planning en registratie van bardiensten wordt gebruik gemaakt van een Bardienstmodule
van de KNLTB; https://app.knltb.club/sessions/new. Een lid kan via de website zelf bardiensten
inplannen en tevens zien of aan de bardienstverplichting is voldaan. Het systeem stuurt op enig
moment een reminder (via e-mail) ter herinnering aan de ingeplande en te draaien bardienst. Alle
bardiensten, zowel vrij als bezet, zijn zichtbaar op de website.

b.

Elk lid dat bardienstplichtig is, wordt verzocht de bardiensten voor 1 maart van het lopende jaar in te
vullen. Niet ingevulde bardiensten kunnen na die datum door de barcommissie worden ingevuld.

c.

De bardienst gaat altijd door ongeacht het weer. Een bardienst mag worden gestopt indien na
anderhalf uur geen tennissers aanwezig zijn of op aangeven van de barcommissie.

d.

Een geannuleerde bardienst door de barcommissie gemeld, telt mee als bardienst voor de
bardienstplicht.

e.

Bardiensten mogen niet samenvallen met je eigen competitie data, mits je die dag niet meespeelt of
jouw team de enige is die thuis speelt.

5. Wijzigingen in planning
Als gevolg van wijzigingen in de planning, kan de barplanning aangepast worden door de barcommissie,
waardoor er bardiensten komen te vervallen of start- en/of eindtijden verschuiven. In het geval dat de
barplanning minimaal 7 dagen van tevoren (via het bij ons bekende emailadres) gemeld heeft dat een
ingeplande bardienst komt te vervallen, dient een nieuwe dienst te worden ingepland.

6. Ruilen en vervangen
Een lid mag de bardienst ruilen met, of laten draaien door, een ander lid. De vervanger is verantwoordelijk
voor de desbetreffende bardienst. De barcommissie dient van de ruil of vervanging op de hoogte te worden
gesteld via e-mail bar@madesetv.nl
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7.Sancties bij niet (volledig) nakomen bardienstplicht
Om naleving te borgen zijn sancties noodzakelijk. Maar beter is om met de barcommissie in overleg te gaan.
Er zijn altijd mogelijkheden en oplossingen. Het doel is dat de gewenste bardiensten vervuld worden .
Het lid wordt verzocht vóór 1 maart van het lopende jaar alle bardiensten in te plannen zodat aan de
minimaal vereiste 6 punten wordt voldaan.
-

Men kan onderling ruilen en meldt dit aan de barcommissie.
Voor het niet nakomen van een geplande bardienst zonder overleg met de barcommissie is voor
elk gemiste bardienstpunt een bedrag van € 5,- verschuldigd met een minimum van € 15,-

Voor het niet na kunnen komen van een bardienst zal beroep worden gedaan op een oproep barmedewerker
uit de barpoule.
De bardienstplicht blijft bestaan en wordt i.o.m. de barcommissie ingevuld

8. Extra bardiensten (tegen vergoeding)
Een lid kan zich aanmelden als oproepkracht bij de barpoule . Indien het lid aan de bardienstplicht heeft
voldaan kan deze op eigen verzoek aan de barcommissie vragen of op verzoek van de barcommissie extra
diensten draaien. Het lid krijgt voor een bardienst van 1-2 punten € 20,- en voor 3-4 punten € 35,- met een
wettelijk maximum van € 150,- per maand

9. Sleutelbeheer
De toegangssleutel wordt verstrekt aan één van de dienstdoende bardienstmedewerkers, als die nog geen
sleutel heeft. Een groep van barmedewerkers hebben éénzelfde sleutelnummer die in overleg met elkaar
onderling rouleert. De sleutelnummer toewijzing is te vinden op een lijst van barmedewerkers, te vinden in
de paarse map in de kantine of op de website onder “bardienst info”.

10. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de barcommissie in overleg met het bestuur

HET DOEL IS OM ZOVEEL MOGELIJK BARBEZETTING TE HEBBEN IN HET
BELANG VAN DE TENNISS(T)ER EN DE CLUB.
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