TENNISCLUB MALISKAMP
_____________________ ROSMALEN ___

Bardienstregeling 2021- TC Maliskamp
Algemeen
Alle leden van TC Maliskamp die op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn,
zijn verplicht in dat jaar ten minste 1 keer een bardienst, 1 zaterdagavonddienst tijdens de
voorjaarscompetitie of 1 keukendienst te vervullen. Leden die deelnemen aan een externe
competitie van de KNLTB of de Regtuitcompetitie dienen in dat jaar 2 bardiensten te draaien.
Deze verplichtingen gelden niet voor bestuursleden, ereleden, T-leden, leden van de culinaire
commissie en leden die in het lopende kalenderjaar 75 jaar of ouder zijn of worden. De
bardiensttijden lopen op maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 23:15 uur. Het paviljoen dient
vanwege de horecavergunning uiterlijk om 24:00 uur gesloten te zijn. Tijdens competitie- en
toernooidagen en tijdens diverse activiteiten, die TC Maliskamp in de loop van het jaar
organiseert, kunnen - na bestuursbesluit - andere tijden gelden. Nieuwe leden die vóór 1 juli
lid worden, zijn verplicht in dat jaar 1 keer een bar- of keukendienst mee te draaien. Als je na
1 juli lid wordt, ben je dat kalenderjaar vrijgesteld van bar- of keukendienst. De regeling
wordt beheerd door de bardienstplanner(barplanning@tcmaliskamp.nl)).
De reguliere bardiensten (van maandag t/m vrijdag) worden door één persoon vervuld.
Op deze avonden kun je aanwezige leden vragen om te blijven en mee te helpen afsluiten.
Inplannen van bardienst
Bardiensten moeten vóór 1 maart worden ingepland. Het inplannen van de diensten kan
digitaal via de KNLTB ClubApp. In de menubalk onderin het scherm kies je voor [Club].
Vervolgens kies je in de menubalk bovenin het scherm voor [Diensten].
Als het bij TC Maliskamp (ledenadministratie) bekende telefoonnummer of e-mailadres
tussentijds verandert, moet je dit meteen doorgeven aan de bardienstplanner. Eventuele
nieuwe ledenpasjes worden pas uitgereikt nadat de verplichte diensten zijn ingepland of
afgekocht. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het juist noteren van de geplande bardienst
in de eigen agenda. Enkele dagen voordat je bardienst moet draaien ontvang je per e-mail
een herinneringsbericht. Door op het barplanningssysteem van de KNLTB ClubApp in te
loggen kan je tevens zien wanneer je bardienst hebt. Bij verhindering dien je zelf voor een
vervanger te zorgen. Als iemand anders de dienst overneemt, dien je dit zelf te melden bij de
bardienstplanner. Zorg je niet voor vervanging dan volgt een boete van € 40,-. Een bardienst
waar twee personen voor ingepland staan, kan niet zonder toestemming van de
paviljoenbeheerder*) door slechts één persoon worden vervuld.
Als je geen bardienst hebt ingepland vóór 1 maart of niet te kennen hebt gegeven de bardienst te
willen afkopen, wordt je automatisch door de bardienstplanner ingepland en ontvang je hierover
een e-mailbericht. Ben je verhinderd dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.
*) Onder paviljoenbeheerder wordt de voorzitter van de Paviljoencommissie verstaan of een door deze
gemachtigd persoon

Afkopen van bardienst en extra diensten
Een bardienst kan worden afgekocht tegen betaling van € 30,- per dienst. Dat kan tot 1 maart
van het lopende jaar. Daarna is dit niet meer mogelijk. Als je een dienst wilt afkopen, dien je

dit tijdig per e-mailbericht bij de bardienstplanner te melden. Die melding geldt tevens als
toestemming voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag op je bankrekening.
Wanneer je extra diensten wilt draaien, kun je je daarvoor aanmelden bij de bardienstplanner.

Boete bij niet verschijnen
Bedenk - als je niet voor een ingeplande bardienst komt opdagen, of niet voor vervanging
hebt gezorgd - dat je andere wel aanwezige leden (die wat willen drinken) èn de clubkas
dupeert. Als je zelf of je vervanger niet verschijnt voor een ingeplande bardienst, krijg jij een
boete opgelegd van € 40,- per dienst. Dit bedrag wordt na kennisgeving door de
penningmeester automatisch afgeschreven van je bankrekening. Het bestuur kan
(aanvullende) maatregelen nemen.
Voor het overige
Als een ingeplande maar nog niet begonnen bardienst geen doorgang vindt - bijv. wegens
slechte weersomstandigheden of een gesloten clubhuis - kan de bardienstplanner je inplannen
voor een nieuwe bardienst. De paviljoenbeheerder bepaalt of een geplande dienst uiteindelijk
komt te vervallen en niet meer vervuld behoeft te worden.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen vrijstelling van bardienst verlenen. Een
dergelijk verzoek kan gemotiveerd worden ingediend bij de secretaris.
Bij verschil van mening over de uitvoering van deze regeling of in gevallen waarin
deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.
Aldus vastgesteld op 20 januari 2021
door het bestuur van TC Maliskamp

