
 
 

 

Bardienst reglement 
Versie: 21 mei 2021 

 
Wij hebben er als vereniging voor gekozen het beheer van onze kantine in te vullen met eigen leden. 
Hierdoor kunnen we de prijzen voor de consumpties relatief laag houden. Het is hierbij wel belangrijk 
dat we ons houden aan een aantal spelregels rondom de bardienst. 
 
Wij gaan ervan uit dat iedereen onderstaande regels goed en op de juiste wijze hanteert. 
 

Verplichting bardienst 
Per verenigingsjaar zijn seniorleden (vanaf 18 jaar en ouder) verplicht minimaal 3 bardiensten te draaien. 
De planning van de bardiensten wordt geregeld door de beheercommissie. Neem voor vragen en 
opmerkingen contact op met de voorzitter van de beheercommissie of via e-mail 
(beheercommissie@tvweldam.nl).  
  

Kom je niet opdagen? 
Gevolg: een mogelijke boetebrief met een boete van 40 euro voor een niet gedraaide dienst. Deze boete 
dient binnen 4 weken na dagtekening betaald te zijn en er moet een nieuwe bardienst ingepland worden 
in overleg met de beheercommissie. Wanneer beide punten niet zijn uitgevoerd, wordt de spelerspas 
van de betreffende speler zonder verdere berichtgeving geblokkeerd. Dit houdt in dat je niet 
speelgerechtigd bent en het bestuur de mogelijkheid heeft je als lid te royeren. 
 

Ben je echt verhinderd je dienst te draaien? 
Indien je de bardienst absoluut niet kunt draaien, dien je te allen tijde zelf voor vervanging te regelen. 
Er is een kleine groep van leden (het inval-team) die, indien mogelijk, tegen een vergoeding van 25 euro 
een extra bardienst willen draaien. De afspraken en financiële afwikkeling dien je zelf te regelen met 
degene die je dienst overneemt. De beheercommissie kan wel bemiddelen. De verantwoordelijkheid 
blijft bij de persoon die oorspronkelijk bardienst heeft.  
 
Vergeet niet aan je vervanger door te geven dat hij/zij zijn/haar ledenpas mee moet nemen om de deur 
naar de bar te openen of sluiten. Geef dit ook door aan de beheercommissie omdat de rechten voor het 
openen/sluiten aangepast moeten worden in het systeem. Als dit op de dag van de geplande bardienst 
is moet je je ledenpas overdragen aan je vervanger omdat de beheercommissie de rechten dan niet 
meer kan aanpassen. 
 

Slecht weer of onbespeelbare banen 
De verplichting geldt om bij slecht weer hoe dan ook naar het clubhuis te gaan. Als er geen baanbezetting 
van de banen is, dien je toch minimaal 1 uur aanwezig te zijn. In dat uur zijn er zeker dingen te doen! 
Hierna kun je de voorzitter van de beheercommissie bellen om na gezamenlijk overleg eventueel het 
clubhuis te sluiten. Deze regel vervalt als het tennispark gesloten is in verband met 
weersomstandigheden, e.d. 
 

Aanvullende regels 
Leden die geen bardienst hebben kunnen de tussendeur naar het bargedeelte niet met hun ledenpas 
openen en mogen niet achter de bar komen.  
 



 
 

 

Het is niet de bedoeling dat je gaat tennissen als je bardienst draait. Het clubhuis is dan vrij toegankelijk 
en dat is absoluut onaanvaardbaar. 
 
Het is ook niet de bedoeling dat er kinderen meegenomen worden tijdens je bardienst hebt, daarnaast 
is het niet toegestaan om achter de bar te komen wanneer je jonger bent dan 18 jaar. 
 

Groepsbardiensten 
Het is mogelijk om in plaats van een individuele bardienst te participeren in een groepsbardienst. 
Informeer naar de mogelijkheden bij de beheercommissie. 
 

Schoonmaak & Tuinonderhoud 
Als alternatief voor het invullen van een bardienst kunnen leden zich ook inschrijven voor een 
schoonmaakdienst of tuinonderhoudsdienst.  
 
Jaarlijks worden in het KNLTB-systeem een aantal dagen gepland, waar men voor deze diensten kan 
inschrijven. Inschrijven op deze diensten werkt hetzelfde als inschrijven op een gewone bardienst.  Ook 
hiervoor krijg je een herinneringsmail, net zoals bij de reguliere bardiensten het geval is. Verder gelden 
ook dezelfde regels van het bardienst reglement. 
 
Taken voor de schoonmaakgroep zijn o.a.: grote schoonmaak keuken en bar, ramen zemen. 
Taken voor de tuinonderhoud-groep zijn o.a.: onkruid verwijderen, schoffelen en snoeien. 
 

Sociale controle 
Er wordt van alle leden verwacht sociale controle uit te voeren. Wanneer er geen bardienst aanwezig is, 
dient dit te worden gemeld aan de voorzitter van de beheercommissie. Probeer altijd eerst zelf de 
desbetreffende dienst te bellen, met het verzoek naar het clubhuis te komen en de dienst te draaien. 
 

Spelregels bardienst 
• Zorg dat je ongeveer 10 minuten vóór aanvang van je bardienst aanwezig bent, zodat je e.e.a. 

nog kunt bijvullen indien nodig of om met je voorganger de stand van zaken door te nemen. 
• Verkoop niets zonder dat er betaald wordt. “Opschrijven” is niet toegestaan.  
• Het gebruik van alcohol achter de bar is niet toegestaan. 
• Er kan NIET met contant geld worden betaald. Enkel met PIN-pas of KNLTB-pas. 
• Sla alle consumpties aan op de kassa! Alle prijzen zijn daarin voorgeprogrammeerd. 
• Tijdens je bardienst mag je twee consumpties van de vereniging gebruiken, deze consumpties 

moeten aangeslagen en weggeboekt worden op de kassa (Bardienst). 
• Voor werking van de kassa en het opwaarderen van KNLTB-passen zijn handleidingen aanwezig 

in het Handboek bardienst. 
• Alle consumpties die gebruikt worden bij commissievergaderingen moeten door de bardienst 

op de kassa worden aangeslagen en weggeboekt worden op de desbetreffende commissie. 
• Haal regelmatig vuil vaatwerk op van de tafeltjes en van het terras. 
• Zorg voor achtergrondmuziek. 
• Houd de voorraad in de koelkasten op peil. 
• De voorraad dranken staat in de koelcel buiten. 
• De sleutel van de koelcel en het koffiezetapparaat liggen in de kassa lade. 
• Zorg bij afsluiten dat de koelcel op slot is. 
• Leg geen diepvriesproducten of etenswaren op het aanrecht. 
• Het geven van een rondje namens de vereniging is niet toegestaan. 
• Als het niet druk is: kijk of er iets is dat je kunt opruimen, aanvullen of schoonmaken.  



 
 

 

• Zorg ervoor dat de lege flesjes van bier en frisdranken in de juiste kratten worden geplaatst in 
de bijkeuken. De leverancier neemt niet gesorteerde kratten niet mee. Door in het juiste krat te 
sorteren bespaar je de beheercommissie veel werk, waarvoor alvast dank! 

• Zorg dat de keuken en de bar schoon blijven, dat scheelt je aan het einde van de dienst veel 
werk en staat wel zo netjes. 

• De laatste bardienst sluit zelf af. In het logboek staat in een ‘Sluitprotocol’ precies wat je allemaal 
moet doen. 

• Er mag niet worden afgeweken van de openingstijden: 23.30 uur laatste ronde, sluiting 23.59 
uur.  

• Voor het openen en afsluiten van het clubhuis: zie protocol Openen en afsluiten in het Handboek 
bardienst. 

• Tijdens de openingstijden van de bar, bij competitie, toernooien en bij trainingen is het grote 
toegangshek geopend. De bardienst en/of trainer zijn hiervoor verantwoordelijk. De bardienst 
en/of trainer sluit het hek bij het verlaten van het park. De sleutel is te vinden in de kassalade. 

• Tijdens een bardienst bent u verantwoordelijk voor de goederen van de vereniging. 
• Weet je iets niet of kan je iets niet vinden, vraag dan een van de leden. Er is meestal wel iemand 

aanwezig die weet hoe iets werkt of waar iets te vinden is. 
• Heb je aanmerkingen en/of ideeën, geef dat door aan de beheercommissie. Zij staan altijd open 

voor opbouwende kritiek. 
 

Spelregels groepsbardiensten 
• Een groep geeft zich op om op een vaste avond (maandag t/m donderdag) van 21.30-23.59 uur 

de bardiensten te verzorgen. 
• Een groepsbardienst neemt voor de afgesproken periode de verantwoordelijkheid voor het 

barbeheer en het afsluiten van het clubhuis. 
• Een groep schrijft zich in voor de periode van een half of heel jaar. 
• De groep stelt een contactpersoon aan.  
• De groep bestaat minimaal uit 10 personen (leden vanaf 18 jaar). 
• Een bardienstgroep die een heel jaar de verplichting op zich neemt, ontvangt een maximale 

vergoeding van € 300,-. (Berekening: 10 personen x 3 bardienstverplichtingen is 30 weken 
verplichte bardienst. We gaan uit van 50 weken per jaar. Uitbetaling 20 weken extra bardienst 
á € 15.00 = € 300,00.) Bij meer dan 10 personen in een bardienstgroep wordt de betaling 
navenant aangepast. 

• Een bardienstgroep die een half jaar de verplichting op zich neemt ontvangt geen vergoeding 
(10 personen x 3 bardienstverplichtingen is 30 weken bardienst). 

• De groep zorgt zelf voor het openen en sluiten van het clubhuis. 
• In geval de spelregels niet toereikend zijn, beslist de beheercommissie. 

 

Zelf meegebrachte etenswaren 
Het is, op last van de Keuringsdienst van Waren, ten strengste verboden om zelf meegebrachte 
etenswaren (taarten, worsten, kaasjes etc.) in de koelkasten in het keukengedeelte te bewaren. Van alle 
ingekochte etenswaren moeten we als vereniging een inkoopbewijs kunnen overleggen. Om, gedurende 
de competitieweken, de leden toch de kans te geven om hun gastteams “te verwennen”, staat er een 
koelkast buiten het keukengedeelte. Producten die aan het einde van de dag niet uit deze koelkast zijn 
verwijderd, zullen worden opgeruimd. 
 

Verantwoord Alcoholgebruik 
De regels met betrekking tot het verantwoord schenken van alcohol zijn de laatste jaren steeds verder 
aangescherpt. Ook onze vereniging is geconfronteerd met een nieuwe Drank- en Horecawet. Die bepaalt 



 
 

 

dat ook verenigingen die een bar in eigen beheer voeren, moeten beschikken over gekwalificeerd 
barpersoneel. Dat betekent dat ieder Weldam-lid dat achter de bar staat een IVA-instructie (Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik) moet hebben ontvangen. Het bestuur stelt deze instructie ieder jaar op 
schrift aan de leden ter beschikking en het is de bedoeling dat deze zorgvuldig wordt bestudeerd. Alle 
leden die bardienst draaien zijn verplicht om het IVA-diploma te behalen. Meer informatie over de IVA-
toets vindt u bij de reglementen op de website. 
 
De tekst van de IVA-instructie ligt achter de bar, samen met een actuele ledenlijst van alle Seniorenleden 
die deze instructie hebben ontvangen. Ook onze vergunning en het bestuursreglement zijn achter de 
bar aanwezig. 
 
 


