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Het bardienstreglement is opgesteld om er voor te zorgen dat: 

• Het ontbreken van een bardienst wordt geminimaliseerd en alle leden in een gezellig en gastvrij 
paviljoen terecht kunnen rondom het tennis, voor verblijf en een drankje. 

• Het inplannen en draaien van bardiensten een verantwoordelijkheid is van de leden. Zo zorgen 
we er samen voor dat de barprijzen redelijk blijven. 

 
Reglement 

• Het bardienstseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart het volgende kalenderjaar. 

• De peildatum voor de ledenadministratie is 1 april. 

• Alle leden tussen 18 en 70 jaar worden geacht 2 bardiensten per jaar te draaien. 

• TVdD maakt gebruik van de dienstenplanner van de KNLTB. 
 

Financiën 

• Bardiensten kunnen worden afgekocht voor 30 euro per jaar. Deze bijdrage wordt tegelijk met je 
contributie via automatische incasso geïnd. 

• Wanneer een lid geen 2 bardiensten heeft gedraaid, wordt er bij de contributieafschrijving in het 
volgende jaar 15 euro per bardienst extra ingehouden. 

Inplannen bardiensten 

• De bardienstplanners zorgen ervoor dat de bardiensten minimaal 3 maanden vooruit open staan. 

• De leden worden geacht zelf hun bardiensten in te plannen. Dit gaat het gemakkelijkst via de  
KNLTB club app of de website www.tvdd.nl  

• Een zelf ingeplande dienst kan tot 1 maand voor de bardienst worden omgezet door de 
bardienstplanning. Een verzoek tot ruilen wordt in behandeling genomen nadat het lid zelf een 
vervangende dienst heeft ingepland op een ander moment. 

• Niet ingevulde diensten worden 1 maand van tevoren door de bardienstplanner gevuld. De leden 
die zelf geen bardienst hebben geclaimd worden ingedeeld en mocht je willen ruilen, zul je dan 
zelf een vervanger moeten regelen. Een verzoek tot ruilen wordt in behandeling genomen nadat 
je zelf een vervanger hebt aangedragen en je zelf een vervangende dienst hebt ingepland. 

• Bardiensten die minder dan 3 maanden vooruit zijn open gezet kun je weigeren. De 
bardienstplanner gaat dan zelf op zoek naar een vervanger. 

• Niet op komen dagen bij een bardienst leidt tot een boete van 15 euro. Deze boete wordt samen 
met de contributie geïnd. Uiteraard blijft de verplichting om 2 bardiensten per jaar te draaien 
dan staan. 
 

Reservelijst 
als je meer dan 2 bardiensten wilt draaien, geef dit door dan plaatsen we je op een reservelijst. Boven 
de 2 verplichte bardiensten, heb je recht op een vergoeding van € 15,- per bardienst. Hoef je deze niet 
dan komt het bedrag ten goede aan een nader te bepalen doel binnen de club. Als 70 plusser mag je je 
uiteraard ook aanmelden voor de reservelijst. De leden op de reservelijst worden opgeroepen wanneer 
een bardienst niet kan worden ingevuld. 
 

 


