Bar reglement TV Nieuw Vennep seizoen 2021:
Artikel 1
Alle leden tussen de 18 en 70 jaar (m.u.v. de G-leden) die een volledig seizoen lid zijn, zijn verplicht
tot het uitvoeren van 3 bardiensten per verenigingsjaar.
Een bardienst houdt in dat naast het schenken van koffie/thee en andere dranken ook lichte keuken
werkzaamheden (tosti/bittergarnituur bakken) en afrondende schoonmaak dient te worden
uitgevoerd.
De leden die deelnemen aan de voor- of najaars- of zomeravondcompetitie worden verplicht
minimaal 1 bardienst te vervullen tijdens de competitie periode op de woensdag avond of vrijdag
avond, zaterdag overdag of zondag overdag.
Aan een bardienst is voldaan als deze daadwerkelijk is uitgevoerd.

Artikel 2
Een bardienst beslaat 3,5 uur. Een bardienst kan worden afgekocht voor EUR 25,- per dienst. U dient
voor 1 maart 2021 te melden aan bar68@tvnieuwvennep.nl hoeveel diensten u wilt afkopen (max 3).
U ontvangt vervolgens via de penningmeester een factuur.
Voor het niet uitvoeren van een bardienst wordt EUR 50,- in rekening gebracht.

Artikel 3
Bij regen wordt de bardienst medewerker wel op de club verwacht. Daar kan worden afgestemd met
de contactpersoon die de banen checkt of de banen bespeelbaar zijn of niet. Bij het niet bespeelbaar
zijn van de banen, kan de bar worden gesloten. Deze bardienst telt mee als een gedraaide dienst.

Artikel 4
Leden dienen zelf zorg te dragen voor het inplannen van de bardiensten via de KNLTB Clubapp. U
wordt verzocht 1 bardienst in te plannen voor de eerste periode (april, mei, juni) uiterlijk vóór 1
maart 2021. Vanaf 1 februari 2021 staan de eerste diensten open.
De andere 2 bardiensten kunnen pas later ingepland worden door u, zodat rekening gehouden kan
worden met vakanties e.d. Zo kunt u zich inplannen op een moment dat het u het beste uit komt. De
sluitingsdatum voor de 2de periode is op 15 juni 2021.
Als er na de sluitingsdatum nog open plekken zijn in het rooster, dan zal de barcommissie de leden
die zich niet ingedeeld hebben, alsnog inplannen op deze openstaande diensten. Kunt u op de
aangewezen datum niet, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen.
Ruilen is dus toegestaan. Indien je wilt dat de ruiling wordt geregistreerd, stuur dan een e-mail naar
bar68@tvnieuwvennep.nl. Als de ruiling niet geregistreerd is, dan blijft degene die oorspronkelijk
stond geregistreerd, verantwoordelijk voor het goed verlopen van de dienst.

Artikel 5
Leden die extra bardiensten willen draaien kunnen zich daarvoor opgeven bij
bar68@tvnieuwvennep.nl, dan kom je op een lijst en zullen we – indien nodig - extra diensten in
overleg inplannen.

Artikel 6
De werking van de bardienstmodule valt of staat met de juiste e-mailadressen. Elk lid is
verantwoordelijk voor een juiste registratie in de KNLTB clubapp!
Artikel 7
Ieder bardienstplichtig lid dient de cursus IVA Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) af te
leggen. De cursus is online te volgen op www.nocnsf.nl/iva. Het certificaat dient opgestuurd te
worden naar bar68@tvnieuwvennep.nl.

Artikel 8
Voor uitvoering van de bardienst is een handleiding bardienst achter de bar aanwezig. U wordt
geacht deze handleiding door te nemen en genoemde activiteiten nauwgezet uit te voeren.

Artikel 9
A. Om het clubhuis te kunnen openen, dient u in het bezit te zijn van de Airkey app. Zorg ervoor
dat deze op uw telefoon staat en getest is voordat uw eerste bardienst start. Indien u deze
app nog niet heeft, stuur dan een mail naar ict@tvnieuwvennep.nl.
B. Aan het eind van uw bardienst (als deze niet door een ander wordt opgevolgd) rondt u de
bardienstactiviteiten af conform de handleiding. Daarna dient u het clubhuis en het hek af te
sluiten.

Artikel 10
Indien u voor de eerste keer een bardienst draait en begeleiding nodig hebt, graag melden bij
bar68@tvnieuwvennep.nl, dan helpen wij u op weg.

Artikel 11
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur een besluit nemen.

Tot slot:
Wij willen een vereniging zijn waarin het recreatieve tennis centraal staat. Met leden die zich
betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de vereniging. Wij willen door het bieden van goede
tennisfaciliteiten, een gezellig clubhuis en een goede sfeer, dat leden en gasten zich op hun gemak
voelen. Laten wij er met elkaar een mooi seizoen van maken!

