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Reglement paviljoendiensten TV Asmunt 

  

Dit reglement gaat in met ingang van 1 januari 2021 en vervangt alle voorgaande reglementen 

met betrekking tot paviljoendiensten.  

  

1. Controleer uw e-mail adres in de ledenlijst op www.tvasmunt.nl of via de KNLTB Club 

App.  

2. Alle leden van TV Asmunt, die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn, zijn verplicht om per 

jaar minimaal 3 paviljoendiensten te vervullen. Uitzondering hierop zijn leden met een 

studentenlidmaatschap, zij zijn verplicht één paviljoendienst te draaien en leden met 

een zomerlidmaatschap (juli/augustus), zij zijn vrijgesteld van paviljoendienst. 

3 Bestuurs- en commissieleden zijn uitgezonderd voor het vervullen van 

paviljoendiensten. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid paviljoendiensten vervullen.  

Een uitzondering kan worden gemaakt door het bestuur indien er te weinig 

paviljoendienstplichtige seniorenleden zijn om alle paviljoendiensten voor een 

bepaald kalenderjaar te vullen. In dit geval dienen bestuurs- en commissieleden 1 

paviljoendienst per jaar te vervullen. 

4 Vrijgesteld van het vervullen van paviljoendiensten zijn de leden die de leeftijd van 

75 jaar hebben bereikt. Dit gaat in op 1 januari van het jaar dat zij die leeftijd gaan 

bereiken. Zij kunnen op basis van vrijwilligheid paviljoendiensten vervullen. Dit 

kunnen zij melden middels paco@tvasmunt.nl.  

5 Dagen en tijden, waarop  de paviljoendienst(en) moet(en) worden vervuld, worden 

door de Paviljoencommissie vastgesteld.  

6 Vanaf 1 december zijn de leden, genoemd onder punt 2, verplicht om digitaal de 

paviljoendiensten in te geven tot uiterlijk 1 februari van het jaar waarin de 

paviljoendienstverplichting geldt.  

7 Probeer, indien mogelijk, de eerstvolgende mogelijkheid vast te leggen. Om een 

goede invulling te geven aan de bardiensten, kan de bardienstplanner gefaseerd (per 

kwartaal) worden opengesteld. Dit is aan de Paviljoencommissie om te bepalen en 

dat zullen zij dan separaat communiceren. 
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8 Indien de paviljoendiensten vóór 1 februari niet ingevuld zijn dan worden deze 

onverwijld toegewezen. Het betreffende lid wordt d.m.v. een e-mail en een brief per 

post op de hoogte gesteld van de toegewezen paviljoendiensten.  

9 Er geldt een periode van 2 maanden waarin de paviljoendiensten niet gewijzigd 

kunnen worden, wijzigen kan alleen door eerst een paviljoendienst toe te voegen en 

daarna de eerder geplande paviljoendienst te verwijderen; dit alles doet u zelf via de 

paviljoendienstmodule op www.tvasmunt.nl of via de KNLTB Club App. 

10 De paviljoendienstverplichting wordt tweemaal via e-mail gemeld; dit wordt gestuurd 

naar het e-mail adres zoals dit in de ledenlijst op de website vermeld staat.  

11 Het is toegestaan om paviljoendiensten van andere leden over te nemen. Indien 

hiervan sprake is, moet dit worden vermeld op het paviljoendienstregistratieformulier.  

12 Het eventueel ruilen van een paviljoendienst moeten de leden onderling zelf regelen, 

afkopen is niet mogelijk.  

13 Nadat een paviljoendienst is vervuld, moet het daarvoor bestemde 

registratieformulier worden ingevuld en worden gedeponeerd in de daarvoor 

bestemde brievenbus (keuken).  

14 Het niet hoeven vervullen van een paviljoendienst i.v.m. tijdelijke sluiting van het 

tennispark en / of paviljoen (bijvoorbeeld slecht weer of op last van de overheid) stelt 

een lid niet vrij van zijn / haar paviljoendienstplicht. De vervallen paviljoendienst(en) 

wordt in samenspraak met de Paviljoencommissie op een later moment ingehaald. 

De namen van de leden van de Paviljoencommissie staan op de website vermeld.  

15 Een overzicht van alle paviljoendiensten is te vinden in de paviljoendienstmodule op 

de website van TV Asmunt; tevens staat op de site een lijst met vrijwilligers die 

eventueel paviljoendiensten willen overnemen.  

16 Wanneer een paviljoendienst niet aantoonbaar is vervuld (via het registratieformulier) 

en ook niet voor vervanging is zorggedragen, wordt een sanctie opgelegd van € 50,00 

voor elke niet vervulde paviljoendienst. Deze sanctie wordt middels een automatische 

incasso geïncasseerd waarvoor u, bij aanmelding als lid, toestemming heeft 

gegeven.  

17 Van leden die paviljoendienst draaien wordt verwacht dat zij een actieve houding 

aannemen en zorgen voor een gezellige sfeer in het paviljoen.  
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18 Zij handelen conform de IVA. Dit certificaat dienen zij via internet (www.nocnsf.nl/iva) 

te behalen voordat zij paviljoendiensten gaan verrichten.  

19 Tevens wordt verwacht dat zij oog hebben voor orde en netheid en de aangegeven 

huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Per dienst is er een lijst met 

werkzaamheden die men verplicht is om uit te voeren. Deze lijsten zijn verzameld in 

het logboek.  

20 Het is toegestaan om tijdens de invulling van de bardienst om maximaal 3 non-

alcoholische consumpties te gebruiken op kosten van de vereniging. Dit verbruik 

dient wel op de kassa te worden aangeslagen. 

21 Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan zich achter de bar te begeven.  

22 Leden van de Paviljoencommissie zijn bevoegd om aanwijzingen te geven, die de 

gang van zaken in het paviljoen verbeteren.  

23 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de 

Paviljoencommissie en/of het Bestuur.  

 


