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De kantine wordt gerund door de leden zelf. In principe hebben alle leden die de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben maar nog niet de leeftijd van 75 jaar bardienstplicht. Dit
houdt in dat men verplicht is een aantal keren per jaar een bardienst in de kantine te
vervullen tot minimaal 4 punten behaald zijn.
Een korte bardienst (t/m 2 uur ) levert 1 punt op.
Een normale bardienst ( 2-4 uur) levert 2 punten op
Een verlengde bardienst ( 4-6 uur) levert 3 punten op
Een bardienst met geplande eindtijd na 24.00 uur levert 4 punten op
Alle bardiensten hebben een vast aanvangstijdstip en de meesten een vast eindtijdstip.
Bardiensten worden ruim gepland maar in geval van competitie of toernooi kunnen
wedstrijden soms uitlopen. De kantine sluit dan uiterlijk anderhalf uur na het einde van
de laatste wedstrijd.
Leden die principiële of praktische bezwaren hebben tegen het vervullen van bardienst
hebben de mogelijkheid deze verplichting af te kopen. Het tarief hiervoor is aan wijziging
onderhevig en bedraagt in 2017 € 50,-. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te
maken dient u dit voor 15 januari kenbaar te maken via een mail naar
kantine@tvhetvennewater.nl. U ontvangt dan een bevestiging, uw aanvraag wordt
verwerkt en het verschuldigde bedrag voor eind februari van uw rekening geincasseerd.
Vrijgesteld van bardienst zijn:
1.
2.
3.
4.

Bestuursleden
Commissieleden die formeel zijn aangesteld
Leden met dispensatie
Leden met bijzondere omstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de
voorzitter kantinecommissie of diens plaatsvervanger
5. Jeugdleden tot en met het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken
6. Alle leden vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 75 jaar bereiken

Procedure
Jaarlijks begin februari ontvangen alle leden een mail waarin opgeroepen wordt om in te
tekenen voor de bardienst voor het komende jaar. In deze mail wordt aangegeven vanaf
wanneer dat kan en tot wanneer. Normaal gesproken de tweede helft van februari voor een
periode van 2 weken. Binnen deze periode is het voor iedereen mogelijk in te tekenen en
indien nodig te wijzigen. Daarna wordt het systeem afgesloten en kan intekening of wijziging

nog uitsluitend door tussenkomst van de voorzitter kantinecommissie of diens
plaatsvervanger.
Een paar dagen na afsluiting ontvangt iedereen met bardienstplicht die nog niet ( volledig )
heeft ingeschreven een herinneringsmail met de oproep dat binnen 1 week alsnog te doen.
Omdat het systeem is afgesloten kan het uitsluitend telefonisch met de voorzitter
kantinecommissie of diens plaatsvervanger.
Van die leden die ook van deze tweede mogelijkheid om in te tekenen geen gebruik hebben
gemaakt wordt aangenomen dat het hen niet uitmaakt wanneer zij bardienst hebben. Zij
worden door degene die het bardienstrooster maakt ingedeeld op nog niet ingevulde
diensten.
Bijzondere bardiensten, dat zijn diensten die vanwege tijdstip, lengte of andere
omstandigheden anders zijn dan normaal kunnen middels voorintekening worden ingevuld.
Dat geldt tevens voor alle diensten van onze leden van 75 jaar en ouder die op basis van
vrijwilligheid worden gedaan.
Het niet komen opdagen voor een ingedeelde bardienst resulteert in een boete van € 30.
Calamiteitenpoule
In plaats van in te tekenen voor bardienst is het voor maximaal 10 mensen mogelijk zich via
de mail op te geven voor de calamiteitenpoule. Voorwaarde is dat u minimaal 3 jaren
bardienstervaring hebt, het certificaat IVA behaald hebt, en regelmatig beschikbaar bent.
Ingeval van plotselinge verhindering van de bardienst kunt u dan gebeld worden en heeft u
de mogelijkheid maar niet de verplichting een bardienst te doen. Als u het hele seizoen niet
gebeld bent, of u was verhinderd, dan wordt uw bardienst in overleg tijdens het volgende
winterseizoen afgesproken.
Een tijdig, dat wil zeggen: tenminste 24 uur van te voren, door de vereniging afgezegde
bardienst- door omstandigheden als gewijzigde planning of onbespeelbaarheid van de
banen- dient op een later in overleg vast te stellen tijdstip te worden ingehaald. Wordt de
dienst korter dan 24 uur van te voren afgezegd dan geldt deze verplichting niet.
In geval van slecht weer kan alleen het daghoofd of weekhoofd besluiten dat een bardienst
niet door hoeft te gaan. Deze laat u dat telefonisch weten op het nummer dat wij van u
hebben. Omdat de annulering kort van tevoren gebeurt hoeft u uw dienst niet in te halen.
In voorkomend geval kan op verzoek van de kantinecommissie een extra bardienst gedaan
worden. De punten van deze dienst worden dan in mindering gebracht op de verplichting
van het jaar er na.

Indien in enig jaar niet ( geheel ) voldaan wordt aan de bardienstverplichting, dan schuiven
de niet behaalde punten door naar het jaar er na. Het is dus niet zo dat openstaande punten
worden kwijtgescholden.
In geval u onverhoopt toch verhinderd bent voor uw bardienst dient u zelf met iemand te
ruilen dan wel voor vervanging te zorgen en de wijziging door te geven via de mail. Lukt het
niet, neem dan contact op met de voorzitter kantinecommissie of diens plaatsvervanger
( voor telefoonnummers zie website ). Wij brengen u dan in contact met een lid wat tegen
betaling van een onderling af te spreken tarief ( normaal gesproken 8 euro per uur ) uw
bardienst van u wil overnemen.
U dient dit zelf onderling af te spreken en te verrekenen. De vereniging speelt hier verder
geen enkele rol in.
Leden die het leuk vinden om bardienst te draaien, regelmatig beschikbaar zijn en in bezit
zijn van het certificaat IVA kunnen zich via de mail ( kantine@tvhetvennewater.nl )opgeven
om op onze lijst van betaalde vervangers te komen. Met de namen op de lijst wordt
vertrouwelijk omgegaan.
In plaats van een normale bardienst in te tekenen kunt u zich via de mail voor 1 februari
2017 alleen of met twee personen opgeven voor 3 uurtjes schoonmaken in de kantine als
deze gesloten is, in de laatste week van de maand, april t/m september. Tijdstip in overleg af
te spreken, toewijzing op volgorde van binnenkomst.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de kantinecommissie.

