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Toegang tennispark 
- Met onze ledenpas kunnen alle leden het toegangshek en de voorruimte van het 

clubhuis openen. Iedereen kan dus lichten aan/uit doen of gebruikmaken van het toilet 
en de kleedkamers. 

- De tussendeur naar het bargedeelte kan alleen geopend worden wanneer een lid ook 
daadwerkelijk een bardienst gepland heeft staan (zie verdere instructie hieronder).  

o Het ophalen van een sleutel om deuren te openen/sluiten is dus niet meer van 
toepassing.  

 
Werkwijze algemeen 
- Om het (kleine) hek of een deur te openen houd je de ledenpas voor de kaartlezer;  
- Er gaat een groen lampje branden op de kaartlezer en je hoort een geluidje; 
- Het kleine toegangshek gaat vanzelf open.  

 
Werkwijze eerste bardienst – Openen bar 
- Wanneer je ingepland staat voor een bardienst en je bent de eerste van de ochtend of 

avond, is het jouw verantwoordelijkheid om de bar te openen; 
- Het toegangssysteem is zo ingericht dat jij dit op dat moment ook daadwerkelijk kunt 

doen; 
- Houdt hiervoor je ledenpas tegen de lezer aan welke gemonteerd is aan de deurpost 

naar het bargedeelte; 
- Er gaat een groen lampje branden op de kaartlezer en je hoort een geluidje, de deur is 

nu van het slot: 
o De deur blijft van het slot waardoor mensen gewoon vanuit de bar naar de 

kleedkamers en andersom kunnen gaan. 
- Zet de schuifdeur naar het terras open; 
- Mocht het grote toegangshek nog gesloten zijn, open deze dan met de sleutel welke 

in de kassalade te vinden is. Vergeet niet de sleutel weer terug in de kassalade te 
leggen; 

- Begin met de bardienst zoals beschreven in het protocollenboek welke achter de bar 
te vinden is. 

 
Werkwijze laatste bardienst – Sluiten bar 
- Wanneer je ingepland staat voor een bardienst en je bent de laatste van de ochtend 

of avond, dan is het jouw verantwoordelijkheid om de bar te sluiten; 
- Ruim alles op zoals beschreven in het protocollenboek; 
- Sluit het grote toegangshek met de sleutel welke in de kassalade te vinden is. Vergeet 

niet de sleutel weer terug in de kassalade te leggen; 
- Sluit de schuifdeur naar het terras en doe deze op slot; 
- Doe alle verlichting uit, ook de oriëntatieverlichting buiten: 

o De oriëntatieverlichting blijft nog 15 min. aan staan nadat de groene knop bij 
de toegangsdeur is ingedrukt, zo hoef je niet in het volledige donker naar huis. 



   

- Om de deur naar het bargedeelte af te sluiten doe je deze dicht (hard 
trekken) en houd je vervolgens je pas tegen de lezer welke gemonteerd 
is aan de deurpost naar het bargedeelte; 

- Er gaat een groen lampje branden en je hoort een geluidje, de deur is nu 
op slot en toegang is niet meer mogelijk. 

- Let op: het kunnen afsluiten van de deur kan alleen binnen de tijden dat je bardienst 
gepland staat. Oftewel: eindigt jouw bardienst om 23.59 uur, dan kun je niet meer 
afsluiten om 00.05 uur. Zorg dus dat je op tijd kunt vertrekken.  

 
Werkwijze groepsbardiensten 
Ben jij aan de beurt om je groepsbardienst te draaien? Dan werkt het afsluiten hetzelfde als 
hierboven vermeld.  
 
Wisselen/overnemen van een bardienst 
Toegang tot het bargedeelte is persoonsgebonden en kan alleen wanneer je ingepland staat 
voor een bardienst. Neemt iemand anders je bardienst over of heb je met iemand geruild? 
Dan zijn er 2 opties om je bardienst te draaien: 

1. Geef de wijziging door aan de Beheercommissie via e-mail 
(beheercommissie@tvweldam.nl). Zij veranderen de naam in het systeem zodat 
toegang mogelijk is met de eigen tennispas. 

2. Haal de ledenpas op van de persoon waar je mee geruild hebt of geef je ledenpas aan 
de persoon die je bardienst overneemt om toegang te krijgen. 

 
Let op: ruil je je dienst binnen 24 uur dat je dienst plaatsvindt, ga dan voor optie 2. Dit omdat 
de Beheercommissie niet 24/7 de mailbox in de gaten kan houden.  
 
Betalen met nieuwe ledenpas  
- Het betalen van je drankjes kan (voorlopig) nog niet met de huidige ledenpas.  
- Gebruik hiervoor (als aanwezig) je oude ledenpas en/of je bankpas.  
- Het wordt op korte termijn wél weer mogelijk om met je huidige ledenpas te betalen. 

 


