Bardienstreglement TV Het Hofland
1. Elk lid vanaf 18 jaar heeft een bardienstverplichting, uitgezonderd zijn leden boven de 70
jaar. Een gedeeltelijke vrijstelling is er voor leden vanaf 65 jaar. Eerstejaarsleden krijgen een
gedeeltelijke vrijstelling.
2. Bestuurs- en commissieleden en daaraan gelijk te stellen leden kunnen vrijstelling krijgen
voor het draaien van bardiensten.
3. Gedeeltelijk afkopen dient tijdig kenbaar gemaakt te worden.
4. Aan leden die verzuimen bardienst te draaien zal € 50,- per niet gedraaide bardienst in
rekening worden gebracht. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zal het bestuur zich
beraden over eventueel te nemen sancties. Een royement behoort tot de mogelijkheden.
5. Onderling ruilen alsmede het zich laten vervangen is toegestaan, mits dit gebeurt door
personen genoemd in punt 1 en de mutatie gemeld wordt via barplanning@hethofland.nl
Beschikbare vrijwilligers staan op de website.
6. De bardienstindeling zal tijdig gepubliceerd worden op de dienstenplanner.
7. Uitgebreide informatie omtrent het draaien van een bardienst is vastgelegd in het handboek
bardienst, welke in het clubhuis aanwezig is.
8. Indien de bardienst door omstandigheden van buitenaf (b.v. regen) niet gedraaid kan
worden, kan deze bardienst als gedraaid worden beschouwd.
9. Tijdens de bardienst kun je van consumpties gebruik maken, deze moeten worden
aangeslagen op de kassa bij ‘wegboeken’ en daarna ‘eigen gebruik’. Het aantal consumpties
naar evenredigheid van de dienst. Het is niet toegestaan om alcohol te gebruiken tijdens de
dienst.
10. Het ophalen en wegbrengen (mag in de brievenbus) van de sleutels kan op het adres
Nieuwe Singel 21 bij Joke en Ben Schouten.
11. Na afloop van de bardienst de buitendeur dicht doen, maar niet op slot draaien i.v.m. het
bereikbaar blijven van de toiletten, kleedkamers, baanverlichting en het AED apparaat. De
kantinedeur en schuifpui gaan wel op slot. Het alarm na het verlaten van het gebouw aan
zetten (de hal kan altijd gebruikt worden).
12. Tijdens evenementen kunnen extra bardiensten worden toegevoegd en andere
openingstijden worden gehanteerd.
13. De leden kunnen voorafgaand aan het seizoen zelf hun bardienst invullen. De barplanning
zal bij het toewijzen van een bardienst zoveel mogelijk rekening houden met de wens van
het lid, maar behoudt het recht om naar eigen inzicht de indeling uit te voeren.
14. Openingstijden kantine. De kantine is tijdens reguliere weken geopend van 09.30 – 11.30 en
van 19.30 – 23.30. In de weekenden alleen tijdens toernooien en competities. Bij
competities en andere evenementen zijn er aangepaste openingstijden.
15. Verantwoordelijkheid. De persoon die op het bardienstrooster staat draagt de
verantwoordelijkheid voor het draaien van een bardienst. Bij ongeregeldheden zal deze
persoon hierop aangesproken worden. Na afloop van je bardienst is het niet toegestaan om
de sleutels over te dragen aan een ander lid of persoon.
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