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BARDIENSTREGLEMENT 

TENNISVERENIGING FRANKRIJK 

  
 

Om het vervullen van bardiensten te optimaliseren en de spelregels voor ons allemaal te 

verduidelijken, is in de 30e ALV, d.d. 12-12-2018, dit Bardienstreglement vastgesteld en 

overeengekomen met de leden. De volgende regels zijn van toepassing: 

 

• Leeftijd bovengrens verhoogd tot 75 jaar. 

Een verhoging van de leeftijdsgrens voor het vervullen van ‘verplichte’ bardiensten 

van 70 naar 75 jaar. Ben je op peildatum 1 januari van een kalenderjaar 75 jaar, dan 

vervalt de bardienstverplichting. Bestuurs- en commissieleden, niet-spelende leden 

en G-tennissers zijn vrijgesteld van het verzorgen van bardiensten. 

• Leeftijd 70 tot 75 jaar: 2 bardiensten. 

Het aantal ‘verplichte’ bardiensten voor leden in de leeftijd van 70 tot 75 jaar is 

vastgesteld op 2. 

• Voorinschrijving bardiensten leeftijd 70 tot 75 jaar.  

70 tot 75-jarigen kunnen met voorrang bardiensten afspreken. Inschrijven voor deze 

groep is mogelijk vanaf het derde weekend van december. Hierover wordt jaarlijks 

een bericht gestuurd. Houd dit in de gaten. 

• Inschrijving bardiensten leeftijd 18 tot 70 jaar. 

Voor elk seniorlid van 18 tot 70 jaar, uitgezonderd bestuurs- en commissieleden, 

niet-spelende leden en G-tennissers, gelden 3 ‘verplichte’ bardiensten. Inschrijven 

voor deze groep is mogelijk vanaf het vierde weekend van december. Hierover wordt 

jaarlijks een bericht gestuurd. Houd dit in de gaten. 

• Het inplannen van bardiensten kan tot het vierde weekend in januari van het 

daaropvolgende jaar.  

• Vul al je bardiensten in, ook al weet je misschien niet zeker of je vanwege werk of 

andere redenen, daadwerkelijk kunt. Je kunt altijd proberen te ruilen!  

• Denk je dat je om welke reden dan ook in aanmerking komt voor vrijstelling van 

bardiensten, neem dan tijdig (vóór sluitingsdatum inschrijven bardiensten) contact op 

met het bestuur. Zij zullen dit vervolgens beoordelen en een besluit nemen. 

• Bardienst vervalt als de banen gesloten zijn. 

In perioden van bijvoorbeeld vorst of een andere onvoorziene omstandigheid waarbij 

de banen gesloten zijn, komen de bijbehorende bardiensten automatisch te vervallen. 

Vervallen bardienst(en) dienen altijd opnieuw ingepland te worden. Je dient hiervoor 

zelf het initiatief te nemen. Op deze manier draait elk seniorlid zijn verplichte 

bardiensten per jaar. 
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• Invullen extra bardiensten tot een maximum van 8. 

Seniorleden krijgen de mogelijkheid om naast de 3 ‘verplichte’ bardiensten, extra 

bardiensten in te vullen tot een maximum van 8. 

• Invullen ‘vrijwillige’ bardiensten. 

Bestuurs- en commissieleden en niet-spelende leden kunnen uiteraard ook 

‘vrijwillige’ bardiensten afspreken. 

• Regel zelf vervanging bij (plotselinge) verhindering. 

Het is de verantwoordelijkheid en verplichting van elk seniorlid om bij verhindering 

zelf voor vervanging te zorgen. Ruil met een ander seniorlid en raadpleeg hiervoor de 

agenda op de website. Dit is beslist geen taak van de bardienstcoördinator.  

• Kom op tijd, voor aanvang bardienst. 

Kom op tijd voor je bardienst en meld je bij het Clubhuiskoppel. Doordeweeks is dit 

uiterlijk 18.45 uur. Aanvang bardienst is 19.00 uur. Op deze wijze is er voldoende tijd 

voor het geven van instructies van het Clubhuiskoppel aan barvrijwilligers. Mocht je 

dit niet halen, bijvoorbeeld door vertraging of dergelijke, bel naar het clubhuis. Laat 

in elk geval van je horen. Maak je het echt te bont, dan zul je hier zeker op 

aangesproken worden en in het uiterste geval zullen, naar inzicht van het bestuur, 

maatregelen volgen. 

• Werkzaamheden en verplichtingen barvrijwilligers. 

Van barvrijwilligers wordt verwacht dat zij de instructies, vermeld achter de bar in het 

clubhuis, uitvoeren. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Denk onder andere aan: 

- Voer alle bestelde consumpties direct in de kassa in. 

- Bij het aanmaken van een bon voor- en achternaam vermelden. 

- Aan het einde van de bardienst mogen er geen bonnen in de kassa meer 

open staan. Deze dienen te zijn voldaan.  

- Mochten er bij aanvang van de bardienst één of meerdere bonnen van de 

vorige dag openstaan, noteer het bij de verantwoording van je baropbrengst, 

incl. eindbon van de kassa. 

- Aanvullen van voorraden in alle koelkasten, dus ook fusten bier in de koeling. 

- Laat het clubhuis schoon en netjes achter. Denk ook aan vloeren, tafels, 

toiletten en zeker het terras. 

- Leeg volle afvalbakken en doe de zakken in de afvalcontainer buiten. 

- Doe de verlichting uit, sluit alle deuren goed af, schakel het alarm in en sluit 

als laatst de buitendeur aan voorzijde af. 

• IVA-certificaat. 

Voor alle barvrijwilligers geldt de verplichting over een IVA-certificaat te beschikken 

en deze aan de Ledenadministratie te hebben verstrekt. Afschriften van de IVA-

certificaten staan gebundeld in een ordner achter de bar. Bij mogelijke controle door 

de dienst Handhaving van de gemeente staan in deze ordner ook gegevens van de 

TVF contactpersonen vermeld. 
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• Bestuursreglement TV Frankrijk - “Alcohol in sportkantines 2017” maakt onderdeel uit 

van de Vergunning Drank- en Horecawet. 

Aanwezigen in en om het clubhuis, waaronder met name de barvrijwilligers, dienen 

zich te houden aan het Bestuursreglement TV Frankrijk: “Alcohol in sportkantines 

2017”. Deze is aanwezig in het clubhuis en maakt onderdeel uit van de Vergunning 

Drank- en Horecawet, d.d. 2-11-2018.  

De openingstijden van het clubhuis zijn: 

- Maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 23.30 uur 

- Zondag van 10.00 tot 15.00 uur 

Afwijkende bardiensten kunnen incidenteel voorkomen i.v.m. een activiteit. 

Raadpleeg hiervoor de agenda. Overname van de bardiensten door teamcaptains van 

de wintercompetitie of KNLTB competitie, na de reguliere sluitingstijd, geschiedt in 

onderling overleg. Data hiervan staan in de agenda op de website.  

• Huis- en Gedragsregels 2017 TV Frankrijk. 

Aanwezigen in en om het clubhuis, waaronder met name de barvrijwilligers, dienen 

zich te houden aan de Huis- en Gedragsregels, versie 2017 van TVF. Deze is aanwezig 

in het clubhuis. 

• Agenda op de website.  

Activiteiten en openingstijden staan, indien vooraf bekend, in de agenda vermeld. Bij 

activiteiten op het tennispark wijken de openingstijden van het clubhuis veelal af. 

Belangrijk om te weten bij het afspreken van je bardiensten. 

• Toelichting rol bardienstcoördinator. 

De rol van de bardienstcoördinator beperkt zie tot het begeleiden bij het invullen en 

afspreken van de bardiensten en toezien op de naleving hiervan. De 

bardienstcoördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de Horecacommissaris. 

• Toeliching rol bestuur. 

Het bestuur is bevoegd maatregelen te treffen bij het niet of onvoldoende nakomen 

van de bovenstaande verplichtingen van leden. Mogelijkheden zijn het blokkeren van 

de ledenpas en/of het uitsluiten van deelname aan toernooien en andere activiteiten. 

Ten allen tijde zal gezocht worden naar ‘passende’ maatregelen. Mocht een aanwezig 

bestuurslid op het park zijn en er is een geblokkeerd lid aanwezig, dan zal deze 

persoon gevraagd worden het tennispark te verlaten. Namen van leden met een 

‘randje’ zullen door het bestuur nimmer worden gedeeld.  

• Wens van alle TVF-ers. 

Hopelijk zijn de bevoegdheden en maatregelen van het bestuur niet nodig en leiden 

de nieuw geformuleerde regels tot een betere en gevulde bardienstbezetting. 

 

 


