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1 Inleiding en aanleiding 
Naast inkomsten zoals contributie en sponsoring zijn de bardienstinkomsten een van de 

inkomstenbronnen van TCN. Daarnaast bevordert het de gezelligheid binnen onze club wanneer 

de bar geopend is. Belangrijk daarbij is dat de bezetting op orde is. 

Ieder lid van TCN zal zich in moeten spannen en heeft de verantwoordelijkheid om zorg te 

dragen v.w.b. de bardienstbezetting. 

 

Bij de jaarlijkse pasjesuitgifte in maart worden leden van TCN in de gelegenheid gesteld om de 

afkoopsom “terug te verdienen” door 3 maal per een bardienst te draaien.  

Voor de barcommissie is dit ieder jaar weer een crime om de bezetting rond te krijgen.  

Naast dat er die avonden veel cash geld is mee gemoeid is dit het een bewerkelijk en 

omslachtige werkwijze. 

 

Het afgelopen jaar is er een nieuw bardienst plannings systeem als pilot geïntroduceerd en 

geïmplementeerd van de KNLTB. De reacties van de leden zijn positief te noemen. Met name de 

reminder vooraf ieder dienst en het zelf plannen vonden 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. 

  

mailto:bardienstplanning@tcnijverdal.nl
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2 Bardienst reglement 

 Algemeen 
De regeling met betrekking tot bardiensten is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement 

van TC Nijverdal. 

 Bardienstplichtig 

2.2.1 Leeftijdscategorie vanaf 18 tot 70 jaar* 

Ieder lid heeft de plicht om per kalenderjaar minimaal 3 reguliere bardiensten 

te draaien (6 bardienstpunten); 

2.2.2 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 kalender te draaien (2 bardienstpunten). 

2.2.3 Competitieteams 

 Ieder lid die deelneemt aan de voor- en najaar competitie heeft buiten 

omschreven verplichting in punten 2.2.1 en 2.2.2 een teamverplichting. 
 

 

 

 

*vanaf 16 tot 24 uur zijn 2 teams gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

bardienstinvulling. In gezamenlijk overleg moet ervoor gezorgd worden dat de 

bezetting in peil is. 

 Afkopen bardienst 

2.3.1 Leeftijdscategorie vanaf 18 tot 70 jaar 

Ieder lid kan de bardienst afkopen. Een volledige afkoop bedraagt € 40,00. 

2.3.2 Leeftijdscategorie vanaf 70 tot 75 jaar 

Ieder lid kan de bardienst afkopen. Een volledige afkoop bedraagt € 20,00. 

2.3.3 Competitieteams 

Deze categorie kan de bardienst niet afkopen. 
 

 

 

*Peildatum is 1 januari. Voorbeelden: 

- Lid is op 31 december 18 jaar. Is het jaar daaropvolgend bardienstplichtig; 

- Lid is op 31 december 70 jaar. Deze valt in de categorie: “70 tot en met 75 jaar; 

- Lid is op 31 december 75 jaar. Niet meer bardienstplichtig. 

Competitie Bardienst Opmerkingen 
Dinsdag Verzorgt zelf de bardienst  

Vrijdag Verzorgt zelf de bardienst  

Zaterdag Verzorgt zelf de bardienst Vanaf 16.00 uur* 
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 Vrijstelling 
Vrijstelling van bardiensten is mogelijk indien tenminste aan één van de volgende 

voorwaarden is/wordt voldaan: 

 Een lid is erelid, lid van verdienste of ondersteunend lid; 

 Een lid is winter lid; 

 Het lid is per 1 januari van het betreffend jaar 75 jaar of ouder; 

 Het lid heeft op grond van andere bijzondere activiteiten ten behoeve van de 

vereniging vrijstelling gekregen van de bestuursverantwoordelijke voor barzaken zoals 

commissieleden, bestuursleden; 

 Het lid heeft wegens ziekte of andere dringende omstandigheden vrijstelling gekregen 

van de bestuursverantwoordelijke voor barzaken; 

 Het lid heeft een sponsorcontract waarin vrijstelling expliciet is opgenomen; 

De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld. 

 

 Banen onbespeelbaar 
In principe gaat de bardienst altijd door ongeacht het weer. Een uitzondering hierop is dat 

wanneer de banen door slechte weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn: 

a) Sneeuw of hagel op de baan; 

b) Plassen op de baan door hevige regenval; 

Op de website van TCN wordt aangegeven indien bovenstaande omstandigheden zich 

voordoen. 

Een door de barcoördinator geannuleerde bardienst telt mee als bardienst voor de 

bardienstplicht. Indien het lid zelfstandig de bardienst annuleert, geldt dit als een niet 

verschijnen voor een ingeplande bardienst. 

 Boeteregeling bij niet (volledig) nakomen bardienstplicht 
Aan een lid dat niet verschijnt voor het verrichten van een bardienst wordt een boete van 

€ 20,00 opgelegd. Alleen in zeer bijzondere situaties, te beoordelen door de barplanner, 

kan deze boete worden kwijtgescholden. 

 

  Betaalde bardiensten 
Een lid mag meer dan de verplichte bardiensten draaien. Indien het lid aan de 

bardienstplicht heeft voldaan en op verzoek van de barplanner een extra bardienst of 

diensten draait, worden deze à € 12,50 per bardienst uitbetaald met een maximum 

uitbetaling van 10 bardiensten. 
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3 Planning en puntensysteem 

 Planning en Registratie bardiensten 

Voor de planning en registratie van bardiensten wordt gebruik gemaakt van de 

“Bardienstmodule” van KNLTB Club”. Het systeem stuurt op enig moment 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. Een uitgebreide 

instructie staat op de website. 

Voor de leden die niet over Internet en/of e-mail beschikken zal bij de start van het 

tennisseizoen de bardiensten in overleg worden ingeroosterd door de barplanner in het 

systeem. 

Elk lid dat bardienstplichtig is dient uiterlijk op 1 april van het betreffende jaar minimaal 1 

van de 3 bardiensten ingepland te hebben. Uiterlijk 1 september van het betreffende jaar 

dient het lid de overige bardiensten ingepland hebben. 

 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 via e-

mail barplanning@tcnijverdal.nl. 

 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 barplanner 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. 

 Puntensysteem KNLTB 

3.4.1 Algemeen 
Aan het begin van het jaar worden alle leden die bardienstplichtig zijn per E-mail 

verzocht om zelf hun bardiensten uit te kiezen en vast te leggen in de 

bardienstplanner. 

3.4.2 Punten 
Indien het lid de benodigde punten heeft behaalt wordt de afkoopsom verrekend 

met de contributie van de volgende jaren (tot wederopzegging).  

3.4.3 Reminder 
Ieder kwartaal krijgt een lid een overzicht van de behaalde punten. Dit geldt alleen 

voor leden die (nog) niet het aantal behaald hebben. 
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3.4.4 Zelf plannen 
Na persoonlijk inloggen op de website of app kunnen de leden in de rubriek 

“meer/bardienst/bardienst plannen” zelf bardiensten uitkiezen en vastleggen. 

Aangeraden wordt om dit direct te doen zodat er nog alle vrijheid is om een 

voorkeurs dag uit te kiezen. 

Ook kan men dan de dagen vermijden waarop men verhinderd is om bardienst te 

draaien. 

 

 


