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Bardienstreglement TC RAOKTUM 2020 
Onze vereniging bestaat uit een grote groep vrijwilligers, die er met elkaar voor zorgen dat op zowat 

ieder moment van de dag getennist kan worden. Deze vrijwilligers zijn verdeeld over de verschillende 

commissies. Zo ook de barcommissie, ook wel de BAC genaamd. Deze commissie bestaat uit een 

aantal leden, die elk hun eigen taak binnen de commissie hebben, zoals o.a. het wekelijks verzorgen 

van de bestellingen, de sleuteldiensten en het regelen van de bardiensten via de bardienstplanner. 

Een van de leden is contactpersoon voor het bestuur. 

De bardiensten worden door al onze leden(tussen de 18 en 70 jaar) verzorgd. Op dit moment neemt 

ieder lid drie diensten voor zijn/haar rekening. 

Onze club houdt zich aan de regels die gelden met betrekking tot Verantwoord Alcohol Schenken. 

Achter de bar vind je een map met daarin Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Als 

bardienstvrijwilliger ben je verplicht dit certificaat te behalen. Handig is om dit tijdens je bardienst te 

doen. De sleuteldienst helpt je bij het opstarten van de computer. Vind je het prettig om dit thuis te 

doen? Dan kan dat via www.nocnsf.nl-IVA.  Onze vereniging houdt zich aan het NIX18beleid dat door 

de overheid is ingezet. Het niet naleven van deze regel wordt niet getolereerd. Het is dus niet 

toegestaan alcohol te schenken aan minderjarigen. Vraag dus altijd een ID en verstrek nooit zomaar 

alcohol! Bij activiteiten moet daarom altijd gebruik worden gemaakt van bandjes (18+ is een bandje 

– geen bandje is geen alcohol). 

We wensen je heel erg veel tennisplezier en wanneer je vragen hebt met betrekking tot de BAC kun 

je ons altijd aanspreken of een mail sturen naar bar@raoktum.nl. 

Bardiensten (en inplannen)   
Vanaf 7 december tot ca 27 december is de bardienstplanner geopend voor het daaropvolgende jaar. 

Je ontvangt hiervoor een aankondiging per nieuwsbrief/e-mail. Je kunt dan zelf de diensten plannen. 

En hierbij geldt: Wie het eerst komt…’.  Wanneer je ervoor kiest om niet zelf in te vullen, zal de BAC 

dit vanaf 27 december voor je doen (tenzij je aangeeft dat jij je bardiensten afkoopt). Ook wanneer 

de BAC voor jou inplant, blijf je verantwoordelijk voor de door jou te verrichten bardiensten. Check 

daarom regelmatig de planner (te bereiken via de clubapp), zodat je weet wanneer jouw dienst 

gepland staat. 

Iedere bardienst wordt ontvangen door de sleuteldienst. Deze wijst je de weg en geeft uitleg. En 

mocht je vragen hebben: vraag een clublid je te helpen of even bij te springen. Samen komen we er 

altijd uit! Het is ook altijd prettig de bardienst te helpen met afsluiten. Vraag even of er hulp nodig is 

bij het afsluiten en verlaat dan ook samen het paviljoen. 

Wanneer je ervaring hebt met bardiensten dan vragen we je om juist op toernooi- en 

competitiedagen de dienst te vervullen. De sluitdienst van een toernooi start om 22:00 uur. In de 

bardienstplanner staat tot 23:59 vermeld, maar dit is niet juist. Je blijft tot er afgesloten kan worden, 

dit kan tot uiterlijk 02:00 uur zijn tijdens het Open Toernooi. Ook hier zou het fijn zijn wanneer leden 

met ervaring of misschien geen vroege ochtendplicht deze dienst wil inplannen.   

Omdat dit een bijzondere bardienst is, krijg je hier meer punten voor. Een gewone bardienst is 2 

punten en deze bardienst is 3 punten. Dit betekent dat wanneer je 2 van deze diensten vervult je 

geen derde bardienst hoeft te vervullen. Als je liever geen bardienst vervult, kun je ze voor € 25,- per 

dienst afkopen bij een van de bardienstvrijwilligers, dit regel je dan zelf (zie lijst bardienstvrijwilligers 

onderaan dit document. Ook kun je de bardienst afkopen via de contributie. Geef aan bij de 
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ledenadministratie of je jouw lidmaatschap inclusief of exclusief bardiensten wil betalen. Wil je dit 

inclusief, (dus contributie + € 75,- voor de bardiensten), dan regelt de BAC de bardiensten.   

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn (je vult al voor een heel jaar in), dan moet je zelf vervanging 

regelen. Geef wel door aan Bar@Raoktum.nl wie je dienst overneemt. De sleuteldienst weet dan ook 

wie ze mag verwachten om de bardienst te draaien. Wanneer het je niet lukt om vervanging te 

regelen kun je er ook voor kiezen om de dienst te laten vervullen door een bardienstvrijwilliger. De 

kosten hiervoor zijn, net zoals wanneer je de bardienst afkoopt, € 25,-  Zolang je een ruiling niet hebt 

doorgegeven aan de BAC, blijf jij verantwoordelijk voor je bardienst en ook voor een eventuele 

boete, als jouw vervanger niet komt opdagen. 

Wanneer je zonder opgaaf van reden niet verschijnt en dus hiermee de overige leden benadeelt zal 

een boete van € 35,-  worden opgelegd. Deze boete wordt door de penningmeester van de club 

geïnd. 

Hoe lang moet ik blijven wanneer het regent of de banen niet bespeelbaar zijn?   
Het volgende kan als stelregel gebruikt worden: ook als het regent dien je op de geplande tijd 

aanwezig zijn om je bardienst te beginnen. We hebben kunstgras dus zodra het stopt met regenen 

kunnen er nog mensen komen tennissen. Is het na twee uur nog aan het regenen dan kun je naar 

huis gaan. Stuur dan een bericht naar bar@raoktum.nl Mochten de weersomstandigheden zo slecht 

zijn dat er helemaal niet getennist kan worden (bv. sneeuw op de baan) dan kun je op de clubapp 

kijken of de banen gesloten zijn. De baanman stelt dit vast.  Indien blijkt dat we te weinig 

bardienstvrijwilligers kunnen inzetten, dan zal toch een beroep op je gedaan worden.  We vragen of 

je alsnog de door omstandigheden uitgevallen bardienst op een ander moment wilt vervullen. 

Bardienstvrijwilligers 

Mirjana Petrovic    06-16859284 Kees Heerdt    06-55795344  

Ria Banus  06-33913149   

Lia Vos   06-46565799   

Wim de Bie 06-18952145 Christof Visser 06-22522253 

 

Barcommissie 
   

  

Ruud Zijlstra ondersteunend 06 - 20282103 

Arnaud de Graaf  ondersteunend  06 -  55173172   

Lia Vos   sleuteldiensten  06 – 46565799  

Helma Pulles   bardienstregeling  06 – 22110478    

Elly Zwart voorraadbeheer 06 – 20429006 

 


