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1. Inleiding en aanleiding  
Naast inkomsten zoals contributie en sponsoring zijn de bardienst verkopen een van 
de belangrijke inkomstenbronnen van TCN. Daarnaast bevordert het de gezelligheid 
binnen onze club wanneer de bar geopend is. Belangrijk daarbij is dat de bezetting 
van de bar op orde is. Zonder bardienst zal de kantine immers vaak gesloten blijven 
en dit gaat ten koste van  het sociale aspect, maar ook van de nodige inkomsten. 
Ieder lid van TCN zal zich moeten inspannen en heeft de verantwoordelijkheid om 
zorg te dragen v.w.b. de bardienstbezetting. Als een lid geen bardienst draait, 
betaalt hij een afkoopsom. Leden van TCN worden in de gelegenheid gesteld om 
de afkoopsom “terug te verdienen” door 3 maal per jaar een bardienst te draaien. 
Voor leden van boven de 70 jaar geldt 1 maal per jaar een bardienst. Onder een 
bardienst wordt een tijdvak van 4 uur verstaan. In uitzonderlijke gevallen of als er 
activiteiten plaatsvinden, heeft een bardienst een tijdvak van uiterlijk 4,5 uur. Voor 
elke gedraaide bardienst zullen er 2 punten worden toegekend aan het lid. Bij het 
behaalde aantal van respectievelijk 6 punten en 2 punten (zie hoofdstuk 2.1.) zal het 
afkoopbedrag worden verrekend met het lid in het kwartaal daaropvolgend. 
 
De bardienstplanning gaat via het planningsysteem van de KNLTB. De reacties van 
de leden zijn positief te noemen. Met name de reminder vooraf bij iedere geplande 
dienst en het zelf plannen, vinden de leden een goede aanvulling. Voor de leden is 
er een centraal meldpunt - bardienstplanning@tcnijverdal.nl - waar leden met 
vragen, ideeën, wijzigingen etc. terecht kunnen. Er is een mogelijkheid om de 
bardiensten af te kopen. Zie hiervoor hoofdstuk 2.2. 
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2. Bardienstreglement algemeen  
              
2.1. Bardienstplichtig   
Elk lid van TCN tussen de 18 en 75 jaar is bardienstplichtig met inachtneming van 
onderstaande in hoofdstuk 2.1., 2.2. en 2.3.  
 
2.1.1. Leeftijdscategorie vanaf 18 tot 70 jaar 
Ieder lid heeft de plicht om per kalenderjaar minimaal 3 reguliere bardiensten te 
draaien (2 bardienstpunten per vervulde bardienst).  
 
2.1.2. Leeftijdscategorie vanaf 70 tot 75 jaar 
Elk lid van TCN met de leeftijd tussen de 70 en 75 jaar heeft de plicht om minimaal 1 
bardienst per kalenderjaar te draaien (2 bardienstpunten per vervulde bardienst). 
 
2.1.3. Competitieteams 
Ieder lid dat deelneemt aan de KNLTB voor- en najaarscompetitie heeft buiten de 
omschreven verplichting, zoals omschreven in hoofdstuk 2.1., de verplichting om met 
hun team een bardienst te draaien op een avond/dag waarop het team zelf niet 
speelt. Teams kunnen (buiten hun individuele bardienstverplichting om) hun 
bardienst niet afkopen. 
 

2.2. Afkopen bardienst  
2.2.1. Leeftijdscategorie vanaf 18 tot 70 jaar  
Ieder lid van 18 tot 70 jaar kan de bardiensten afkopen. Een volledige afkoop 
bedraagt € 80,- per jaar dat tegelijk met de contributie geïncasseerd wordt. 
 
2.2.2. Leeftijdscategorie vanaf 70 tot 75 jaar  
Ieder lid van 70 tot 75 jaar kan de bardienst afkopen. Een volledige afkoop bedraagt 
€ 40,- per jaar dat tegelijk met de contributie geïncasseerd wordt. 
 
Peildatum om de leeftijd te bepalen is 1 januari.  
Voorbeelden:  
• Lid is op 31 december 18 jaar, dus het jaar daaropvolgend bardienstplichtig. 
• Lid is op 31 december 70 jaar, dus valt het jaar daaropvolgend in de categorie: 

“70 tot en met 75 jaar”.  
• Lid is op 31 december 75 jaar, dus is het jaar daaropvolgend niet meer 

bardienstplichtig. 
 
De hoogte van de afkoopsom wordt tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) 
vastgesteld en bij de contributie opgeteld en wordt verrekend als je aan je 
bardienstverplichting (van respectievelijk 6 punten/3 diensten en 2 punten/1 dienst) 
hebt voldaan. Dit gebeurt door een terugbetaling op je bankrekening in het 
kwartaal volgend op de datum wanneer de bardienstpunten zijn gehaald. 
 
2.2.3. Geen eigen consumptie alcohol tijdens bardienst 
Als je bardienst hebt, mag je zelf geen alcohol nuttigen tijdens de bardienst en gaan 
we ervan uit dat je voorafgaand aan de bardienst rekening houdt met het feit dat je 
nog bardienst gaat draaien. 
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2.3. Vrijstelling  
Vrijstelling van bardiensten is mogelijk als tenminste aan één van de volgende 
voorwaarden is/wordt voldaan: 
• Een lid is erelid, lid van verdienste of ondersteunend lid; Een lid is winterlid, 

Challengelid of maakt gebruik van een ander soort tijdelijk abonnement. Deze 
vrijstelling kan maximaal een jaar duren. 

• Het lid is per 1 januari van het betreffende jaar 75 jaar of ouder;  
• Het lid heeft op grond van andere bijzondere activiteiten ten behoeve van de 

vereniging vrijstelling gekregen van het bestuur voor barzaken zoals 
commissieleden, bestuursleden;  

• Het lid heeft wegens ziekte of andere dringende omstandigheden vrijstelling 
gekregen van het bestuur voor barzaken. 

• Het lid heeft een sponsorcontract waarin vrijstelling expliciet is opgenomen;  
 
2.4. Banen onbespeelbaar  
In principe gaat de bardienst altijd door. Een uitzondering hierop is dat wanneer de 
banen door slechte weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn door:  
a. Sneeuw, ijs of hagel op de baan; 
b. Hevige plassen op de baan door hevige regenval;  
Een door de barcoördinator geannuleerde bardienst telt mee als bardienst voor de 
bardienstplicht en punten. Als het lid zelfstandig de bardienst annuleert, geldt dit als 
een niet verschijnen voor een ingeplande bardienst en kan er een boete worden 
opgelegd. 
 
2.5. Boeteregeling bij niet (volledig) nakomen bardienstplicht 
Aan een lid dat niet verschijnt zonder de barcoördinator (of kantinecommissie) of 
het bestuur te informeren voor het verrichten van een bardienst wordt een boete 
van €50,- opgelegd. Alleen in zeer bijzondere situaties, te beoordelen door de 
barcoördinator (of kantinecommissie) of het bestuur, kan deze boete worden 
kwijtgescholden.  
 
2.6. Betaalde bardiensten 
Een lid mag meer dan de verplichte bardiensten draaien als dit noodzakelijk is, 
omdat er bijvoorbeeld geen invulling is voor een bardienst, maar altijd in overleg met 
de bardienstcoördinator. Als het lid aan de bardienstplicht heeft voldaan en op 
verzoek van de barcoördinator een extra bardienst of -diensten draait, worden deze 
à € 15,- per bardienst uitbetaald met een maximum uitbetaling van 4 bardiensten. 
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3. Planning en puntensysteem  
 
3.1. Planning en Registratie bardiensten  
Voor de planning en registratie van bardiensten wordt gebruik gemaakt van de 
“Bardienstmodule” van de KNLTB ClubApp. Het systeem stuurt een reminder (via e-
mail) om het lid te herinneren aan de ingeplande en te draaien bardienst. Alle 
bardiensten, zowel vrij als bezet, zijn zichtbaar op de website en de KNLTB ClubApp. 
Een uitgebreide instructie staat op de website. Lukt het niet om je aan te melden via 
de website en/of de KNLTB ClubApp dan kan er een mail gestuurd worden naar 
bardienstplanning@tcnijverdal.nl. Het initiatief hiervoor ligt bij het lid zelf. 
 
3.2. Ruilen of vervangen 
Een lid mag de bardienst ruilen met, of laten draaien door, een ander lid. De 
vervanger is verantwoordelijk voor de desbetreffende bardienst. De 
bardienstplanner dient van de ruil of vervanging op de hoogte te worden gesteld 
per e-mail via bardienstplanning@tcnijverdal.nl. De “vervanger” moet wel in het 
bezit zijn van het zogenaamde IVA Certificaat (Verantwoord Alcohol Schenken), zie 
3.4.5. 
 
3.3. Wijziging in de planning 
Als gevolg van wijzigingen in de planning, kan de barplanning aangepast worden 
door de bardienstplanner, waardoor er bardiensten komen te vervallen of start- 
en/of eindtijden verschuiven. In het geval dat de bardienstplanner minimaal 7 
dagen van tevoren (via het bij ons bekende e-mailadres) gemeld heeft dat een 
ingeplande bardienst komt te vervallen, dient een nieuwe dienst te worden 
ingepland. 
 
3.3.1. Duodiensten 
Het is uiteraard mogelijk om een dienst met zijn tweeën te draaien, omdat je 
bijvoorbeeld liever niet alleen achter de bar staat of alleen af moet sluiten. Als je 
voor duodiensten kiest, draai je in totaal 4 diensten met zijn tweeën (in plaats van 3 
als je alleen een dienst draait). Met 4 diensten behaal je je 6 benodigde punten voor 
het terugverdienen van de barafkoop. Mocht je duodiensten willen draaien, dan 
kan dit op aanvraag via bardienstplanning@tcnijverdal.nl. Hou er rekening mee dat 
je dit niet in de KNLTB ClubApp kwijt kunt, het is belangrijk dat je hierover een mail 
stuurt.  
 
  

mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
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3.4. Inplannen bardiensten, sleuteladressen, puntensysteem, KNLTB 
ClubApp 

 
3.4.1. Inplannen bardiensten 
Aan het begin van het jaar worden alle leden die bardienstplichtig zijn per e-mail en 
of nieuwsbrief verzocht om zelf hun bardiensten uit te kiezen en vast te leggen in de 
bardienstplanner via de ClubApp of website van TCN (www.tcnijverdal.nl). 
 
3.4.2. Ophalen en terugbrengen sleutels kantine 
De sleutels voor het openen en sluiten van de kantine kunnen voorafgaand aan de 
bardienst worden opgehaald bij een van de sleuteladressen van TCN. Zie hiervoor 
de website van TCN 
(https://www.tcnijverdal.nl/sleutel_afhaal_adressen_cordinatoren). 
De sleutels dienen na de bardienst dezelfde avond of uiterlijk de volgende dag weer 
te worden ingeleverd bij ditzelfde sleuteladres. 
 
3.4.3. Punten en verrekening afkoopsom 
Indien het lid de benodigde (resp. 6 of 2) punten heeft behaald wordt de 
afkoopsom uiterlijk een kwartaal daaropvolgend teruggestort op de bankrekening 
van het lid. De reeds behaalde punten zijn inzichtelijk in de KNLTB ClubApp  
Home punten. 
 
3.4.4. Reminder bardiensten 
Bij elke ingeplande bardienst zal het lid een “reminder” ontvangen via mail en/of de 
KNLTB ClubApp. 
 
3.4.5. Certificaat Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
Ieder lid dat een bardienst draait is wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een 
zogenaamd IVA certificaat. 
 
De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis 
om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Dit certificaat is 
op een makkelijke manier thuis te behalen via de site https://nocnsf.nl/alcohol-en-
sport. Het behaalde certificaat (PDF bestand) moet daarna gemaild worden naar 
bardienstplanning@tcnijverdal.nl, via dat e-mailadres legt de club het certificaat 
vast in het systeem. Mocht je moeite hebben om dit certificaat te behalen dan zal 
TCN je hierin desgewenst ondersteunen. 
 
  

http://www.tcnijverdal.nl/
https://www.tcnijverdal.nl/sleutel_afhaal_adressen_cordinatoren
https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport
https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport
mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
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3.4.6. Zelf je bardiensten inplannen 
Na persoonlijk inloggen op de website van TCN of via de KNLTB ClubApp kunnen 
leden in de rubriek “meer/bardienst/bardienst plannen” zelf bardiensten uitkiezen en 
vastleggen. Hieronder een screenshot hoe dit eruit ziet in de KNLTB ClubApp inclusief 
een toelichting van de stappen die je moet nemen. 
 
P.S. de ClubApp van de KNLTB is veruit de makkelijkste manier om een bardienst in te 
plannen. 

 
 
 

Stap 1: Klik onderaan op “Club” 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 2: Klik/toets bovenaan op “Diensten” 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 3: Klik op de desbetreffende  
bardiensten die je wilt invullen en die  
nog beschikbaar (1) zijn. 
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Stap 4: Klik op de desbetreffende 
bardienst die nog beschikbaar is. 
De desbetreffende barcoördinator voor deze 
week staat hier ook bij. Deze heeft geen 
daadwerkelijke bardienst, maar is voor deze 
betreffende week de coördinator (dus 
bereikbaar bij vragen o.i.d.).  

 
 
 
 
 

Stap 5: Klik op “Inschrijven”  
En bevestig deze keuze. 
 
Klaar! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je kunt je bardiensten ook plannen via de site van TCN. Hiervoor moet je wel 
persoonlijk inloggen op de site van TCN. 
 
Kom je er na deze instructies nog niet uit? Neem dan contact op met 
bardienstplanning@tcnijverdal.nl.  

mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
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