
Bardienst reglement Elckerlyc  

• Elk seniorlid t/m 69 jaar is verplicht om 2 x per jaar een 

bardienst te draaien, waarbij het jaar loopt van 1 januari t/m 31 

december. De ijkdatum voor de leeftijd is 1 januari. Als je dus 

na 1 januari 70 jaar wordt, draai je dat jaar nog 2 bardiensten.  

• Inschrijven voor de bardienst kan van 7 november t/m 15 

december.  

• Indien men zich niet vóór 15 december heeft ingeschreven, 

gaan wij er vanuit dat de bardiensten worden afgekocht. Er 

komt dan een toeslag op de contributienota van 60 euro.  

• Indien een lidmaatschap in de loop van het jaar aanvangt, kan 

het nieuwe lid zich ook in schrijven voor bardienst.  

• De barcommissie bestaat uit barbeheerders, een coördinator en 

bardienstplanners.  

• De leden van de barcommissie dragen er zorg voor dat er altijd 

iemand is die de bar opent en waar nodig instructie geeft.  

• De duur van de bardienst is 3 uur.  

• Indien blijkt dat een verhoging van het aantal verplichte 

bardiensten noodzakelijk is kan het bestuur de verplichting 

verhogen naar maximaal 3x per jaar.  

• De werkzaamheden van de bardienst omvatten: het bedienen 

van de leden en bezoekers en het schoonhouden van de bar, 

keuken, tafels etc.  

• Indien een bardienst tijdens de competitie komt te vervallen 

verschuift de dienst naar de inhaaldag.  

• De bardienst vervalt als het park gesloten is vanwege 

weersomstandigheden.  

• Indien een lid verhinderd is op de afgesproken datum zorgt hij 

zelf voor vervanging.  

• Alleen leden van Elckerlyc zijn bevoegd bardiensten te draaien.  



• Afkoop van de verplichte bardiensten is mogelijk tegen een 

vergoeding van €30 per dienst. Indien men zich niet tijdig (tot  

72 uur van te voren) afmeld voor een bardienst geldt er een 

boete van €50.  

• Uitgezonderd van bardiensten zijn bestuursleden, leden van 

commissies , ereleden en leden van verdiensten.  

• Indien een lid vrijgesteld wil worden van zijn bardienst dient hij 

een schriftelijk en beargumenteerd verzoek aan het bestuur 

voor te leggen. 


