
De kantine wordt geopend door: 

Maandag en donderdag: Ben Aalders (0315-328064) 

Dinsdag: Nico Bakker (0315-) 

Woensdag: Clary Vis (0315-328196) 

Reglement bardienst 

De bardienst is van 19.30 uur tot 23.30 uur. De bardienst krijgt van de barcommissie het 

kasboek, het wisselgeld en de sleutels uitgereikt. Indien nodig of gewenst ook enige instructie 

en/of begeleiding. Achter de bar is een lijst aanwezig met hierop alle werkzaamheden voor de 

bardienst. Aan het eind van de bardienst dient u alle schoonmaakwerkzaamheden te 

verrichten, de kas op te maken, het kasboek in te vullen en het geld op de daarvoor bestemde 

plaats te storten. Eventueel kan de bardienst vervolgens overgedragen worden aan een ander 

lid. Deze dient, voor het afsluiten, deze handelingen opnieuw uit te voeren. Het is niet 

toegestaan tijdens de bardienst zelf te gaan tennissen. 

Plannen bardienst via de website 

Wanneer via de site bekend wordt gemaakt dat de inschrijving voor de bardienst is geopend, 

kan gedurende een periode van 3 weken elk lid zich voor maximaal 1 bardienst inschrijven. 

Na deze periode mag ieder lid zich inschrijven voor zo veel bardiensten als hij wil. Het 

inschrijven is heel eenvoudig. Kies links uit het startmenu [bardienst]. Selecteer de gewenste 

maand. Let op: niet alle maanden zijn zichtbaar op het scherm. Midden boven het scherm kunt 

u alle maanden oproepen. Klik op de gewenste datum en bevestig met [inschrijven]. De 

groene velden geven aan welke dag nog vrij is. 

Let op: wanneer u op de keuze [inschrijven] heeft gedrukt, kan de inschrijving niet meer 

ongedaan worden gemaakt. U dient dan contact op te nemen met de barcommissie. 

Ruilen van een bardienst. 

Wanneer u een lid bereid heeft gevonden uw bardienst over te nemen, dient u contact op te 

nemen met de barcommissie. De betreffende mutatie zal dan door hen worden ingevoerd. 

Vergoeding bardienst 

Iedereen die bardienst draait, ontvangt bij aanvang van de dienst een vergoeding van €25,00. 

Men wordt geacht de hele bardienst aanwezig te zijn, dus tot 23.30 uur. Wanneer wegens 

slechte weersomstandigheden de bardienst minimaal 1 dag van te voren wordt afgebeld, kan 

het betreffende lid desgewenst in overleg met de barcommissie, een bardienst overnemen van 

iemand die zich voor meer dan 3 diensten heeft ingeschreven. Wanneer de bardienst zich bij 

slecht weer meldt bij Tega, wordt door de barcommissie bepaald hoe laat de bardienst naar 

huis kan gaan. Hiervoor zijn de volgende regels afgesproken: 

 Het ziet er naar uit dat het de hele avond slecht weer blijft. De bardienst mag naar huis 

gaan en ontvangt een vergoeding van €10,00. Desgewenst kan in overleg met de 



barcommissie een bardienst worden overgenomen van iemand die zich voor meer dan 

3 bardiensten heeft ingeschreven. 

 Het ziet er naar uit dat het binnen afzienbare tijd op zal klaren. De bardienst blijft en 

ontvangt de normale vergoeding van €25,00. Zijn er om 21.00 uur geen banen bezet en 

geen leden in de kantine, dan mag de bardienst afsluiten en naar huis gaan. 

Bardienst en competitie 

De competitieteams draaien de bardiensten in de maanden april, mei, juni en juli (afhankelijk 

van het aantal teams dat hieraan deel neemt). 

Competitieteams ontvangen geen bardienstvergoeding. 

 


