
Bardiensten bij de Gouwe Smash 
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1. Wie draaien er bardienst?  

Alle seniorleden (ook dagleden) vanaf 18 jaar t/m 69 jaar draaien 3 bardiensten tijdens het seizoen. 
Nieuwe leden, die na 1 september 2018 lid zijn geworden zijn vrijgesteld van bardiensten.  
Alle Bestuurs- en commissieleden draaien 1 verplichte bardienst. In het systeem telt elke bardienst 
voor 1 punt, behalve de bardiensten tot sluit (zie punt 2). Zorg dat je bij elkaar 3 punten indeelt. NB: 
Het is mogelijk om voor meer dan 3 punten in te delen, dus let hier zelf goed op! 

2. Bardiensten tot sluit 

Op de vrijdag- en zaterdagavonden tijdens de KNLTB competities staan ook bardiensten ingepland 
van 18.30 uur of 19.30 uur tot sluit. Dat wil in de praktijk zeggen, dat de bardienst vanaf begintijd tot 
in principe de laatste wedstrijdspelers zijn vertrokken, duurt. Deze speciale bardiensten zullen als 2 
bardiensten worden geteld!  

3. Bardienst tijdens competitie of les 

Het is niet toegestaan je bardienst in te roosteren op de dag dat je competitie speelt of als je les 
hebt! 

4. Bardiensten afkopen 

De mogelijkheid bestaat om je 3 bardiensten voor € 75,- of 1 bardienst (Bestuurs- en 
commissieleden) voor € 25,- af te kopen. Stuur dan een mail naar bardienst@degouwesmash.nl met 
daarin je gegevens en hoeveel diensten je af wil kopen. Het geld mag je dan gelijk overmaken naar 
het bekende rekeningnummer van de Gouwe Smash. 

5. Extra bardiensten draaien 

Wil je zelf extra diensten van een ander lid overnemen tegen een vergoeding van € 25,- , stuur dan 
een mail naar bardienst@degouwesmash.nl met je naam. Er zal een lijstje komen op de site waarop 
leden kunnen zien dat jij extra bardienst wil draaien.  

6. Bardiensten ruilen 

Het is mogelijk om diensten te ruilen met andere leden. Benader zelf een ander lid om te ruilen. Mail 
naar bardienst@degouwesmash.nl als de ruil geregeld is, zodat de namen ook op de site omgeruild 
kunnen worden.   
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7. Wat gebeurt er als ik mijn bardiensten niet plan 

Heb je uiterlijk 29 maart je verplichte bardiensten NIET ingedeeld, dan zullen de diensten voor je 
ingepland worden.  

8. Niet op komen dagen bij de bardienst 

Bij het niet vervullen van je geplande bardienst zonder geldige reden, zal een boeterekening volgen 
van € 35.- 


