Spelregels barrooster TV Leimuiden 2018
Bardiensten algemene informatie
1. U bent als lid van TV Leimuiden verplicht om bardienst te lopen voor de vereniging,
Bardienstverplichting start op de leeftijd van 18 jaar.
2. U kunt vrijgesteld worden van bardienst als u ander werk voor de vereniging verricht. De lijst van leden
met bardienstvrijstelling wordt samengesteld door het bestuur.
3. Wilt u geen bardienst lopen dan dient u dit uiterlijk donderdag 1 maart 2018 per e-mail aan te geven bij
de penningmeester via penningmeester@tvleimuiden.nl en dient u uw bardienst af te kopen voor
donderdag 1 maart 2018. Bij een tijdige melding en tijdige betaling, bedragen de kosten voor het
afkopen van de bardienstverplichting € 80,-. De afkoop is dan geldig voor één seizoen.
4. Indien u niet komt opdagen voor uw ingeplande bardienst, dan krijgt u een boete van € 45,- per niet
gekomen bardienst. Bij het niet betalen van de boete zal uw spelerspas worden geblokkeerd.
5. Een ieder tennislid is verplicht om in bezit te zijn van het IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol
schenken). Als de kantine open is, dan dient er altijd iemand aanwezig te zijn die deze cursus met
succes heeft gevolgd. Lees hoe u dit IVA-certificaat kunt behalen.
6. U dient er zélf voor te zorgen dat er een geldig e-mailadres is ingevuld in uw KNLTB Club profiel. Is dit
niet het geval, stuurt u dan het juiste e-mailadres door naar ledenadministratie@tvleimuiden.nl. Het
niet hebben van een geldig e-mailadres in uw KNLTB profiel ontslaat u er niet van om aan uw
bardienstplicht te voldoen per seizoen.
7. Ook op officiële feestdagen gaan de bardiensten meestal gewoon door. Feestdagen binnen het seizoen:
•
•
•
•

Pasen: 1 en 2 april
Koningsdag: 27 april
Hemelvaartsdag: 10 mei
Pinksteren: 20 en 21 mei

8. Er zijn verschillende activiteiten die plaats vinden tijdens bardiensten. De volgende activiteiten zijn
mogelijk:
•
•
•

Competitie: Van maandag 9 april t/m zondag 3 juni wordt er bijna dagelijks competitie gespeeld.
Zie hiervoor het KNLTB speelschema.
Toernooien: Zie voor alle toernooien de activiteitenkalender.
Rackettrekken: Vrijdagavond

Bardiensten inroosteren
9. De online inschrijving voor het barrooster wordt op dinsdag 1 maart 2018 geopend. Dit gebeurt via het
KNLTB Dienstenplanner.
10. U dient zich uiterlijk op zaterdag 10 maart 2018 online te hebben ingeroosterd voor twee bardiensten
aangezien ons park vanaf zondag 18 maart officieel weer open is.
11. Indien u zich niet heeft tijdig heeft ingeroosterd, zal TV Leimuiden u uiterlijk op woensdag 14 maart
inplannen op twee willekeurig gekozen bardiensten. U dient zelf te kijken wanneer u bent ingedeeld.
Mochten deze data u niet uitkomen dan bent u zélf verantwoordelijk voor het omruilen van uw
bardiensten.

12. Na het compleet maken van het barrooster zal er een moederexemplaar van het barrooster achter de
bar in het clubgebouw komen te liggen.
13. Het is uiteraard mogelijk om bardiensten te ruilen. Dit dient u zélf te regelen. Mocht u een bardienst
geruild hebben met iemand, dan dient u de wijziging te noteren in het moederexemplaar van het
barrooster. Tevens dient u bij een bardienstruil een e-mail met de gewijzigde gegevens te sturen naar
barrooster@tvleimuiden.nl.
14. Een ingeplande bardienst kan voor u geen verrassing zijn. U krijgt automatisch één dag voor uw
bardienst standaard een e-mail waarin u wordt herinnerd aan uw bardienst. Uiteraard is deze melding
alleen mogelijk als u een geldig e-mailadres heeft ingevuld in uw KNLTB Club profiel.
Bartas
15. De eerste persoon die dienst heeft op een dag, dient de bartas op te halen bij de familie die volgens het
bartasrooster de bartas bewaakt op deze dag. Degene die als laatste dienst heeft op een dag, dient de
bartas weer af te geven op dit adres. Op de website en in het clubgebouw zal het bartasrooster
gepubliceerd worden. De bartas bevat de vereiste sleutels (clubhuis, alarm en kantine) en wat klein
wisselgeld.
Soorten bardiensten
16. De bardienstplicht is vervuld wanneer u 8 punten heeft behaald. Er zijn drie verschillende soorten
diensten:
•
•
•
•

Afwasdienst (4 punten) -> 4 uur, alleen tijdens het open toernooi
Bardienst (4 punten) -> variërend tussen de 3,5 uur en 5 uur
Keukenhulp (4 punten) -> 4 uur, alleen tijdens het open toernooi
Wasmand (1 punt) -> Elke woensdag, behalve in de zomer en tijdens het open toernooi. De
wasmanddiensten staan op woensdag in het rooster tussen 7:00 en 7:15. Uiteraard bent u vrij om het
tijdstip op de dag te kiezen wanneer u de wasmand ophaalt.

Wat te doen bij slecht weer
17. Vanwege onze nieuwe banen, kan het in de praktijk alleen bij hoge uitzondering voorkomen dat u geen
bardienst hoeft te draaien vanwege slecht weer. Dit betekent dat er van u wordt verwacht dat u altijd
naar de kantine gaat om uw bardienst te draaien. De avond bardienst blijft tot minimaal 21:30
aanwezig. Het kan altijd nog droog worden!
Wat te doen als er geen spelers zijn
18. Ook als er (nog) geen spelers zijn op de baan dient u uw bardienst af te maken. Er kunnen altijd nog
spelers komen en zo blijft het duidelijk wie verantwoordelijk is voor het halen en brengen van de
bartas.

