
 

Bar Reglement 

Bardienst - voorbereiding 

Ieder lid vanaf 18 jaar heeft de verplichting tot het verrichten van 
gemiddeld 3 bardiensten.  

Aan het begin van het kalenderjaar kan iedereen een voorkeursdatum 
en tijdstip doorgeven voor de verschillende bardiensten. 

Het individuele bardienstrooster is te vinden via de knltb.club (zie 
rechtboven 'MijnClub'). Hier moeten leden zelf met hun bondnummer en 
wachtwoord inloggen. 

Voorafgaande aan de ingeplande bardienst ontvang je nog een e-mail 
ter herinnering. 

De sleutel van de deur gaat van bardienst naar bardienst. Er is geen 
specifiek adres waar de sleutels opgehaald moeten worden. 

Diensttijden (met uitzondering van evenementen): 

Tenzij ander vermeld start de bardienst om 19.00u. Het is de bedoeling 
dat het clubgebouw dan al is geopend. Doordeweeks eindigt de 
bardienst om 23.15u. 

Bij grote drukte kan de bardienst besluiten enige tijd langer open te 
blijven. De diensttijden tijdens de KNLTB competitie, interne 
wintercompetitie, recreatieve toernooien en Open Toernooien staan 
vermeld in het bardienstrooster. 

Tijdens evenementen gelden afwijkende tijden. 

Toegang tot clubhuis 

Alleen leden, donateurs en introducées (bijvoorbeeld leden van 
bezoekende verenigingen) hebben toegang tot het clubhuis. In het 



clubhuis zijn geen dieren toegestaan. In het clubhuis zijn achter de bar 
geen kinderen toegestaan. 

Betaling 

Alles dient per PIN te worden afgerekend. Alle verkochte consumpties 
moeten op de kassa worden aangeslagen. Alle consumptieprijzen zijn in 
geprogrammeerd. In principe worden frites, snacks e.d. alleen in het 
weekend en bij bijzondere evenementen bereid, met uitzondering van 
tosti's en met de magnetron te bereiden gerechten. 

Huisvuil  

De vuilcontainer staat achter de coniferen langs het toegangspad naar 
het voetbalveld. Deze wordt op dinsdag geledigd en hoeft hiervoor niet 
bij de poort te worden gezet. 

Gratis consumpties bardienst  

De bardienst mag per dienst maximaal 3 consumpties gratis nuttigen.  

Afsluiting bardienst  

Kassa lade open laten staan. Opruimen bar en keuken. Eventueel 
vaatwasser aanzetten. Glazen van de bar halen. Glazen drogen, een 
aantal glazen neerzetten op een dienblad. De overige glazen opruimen 
in de kast. Spoelbak en lekbak van de tap goed schoonmaken, met heet 
sopwater. Keukenapparatuur uitzetten. Koelkast aanvullen voor de 
volgende dag. Meubilair in het clubgebouw rechtzetten. 's Zomers: 
terrasstoelen opstapelen en aan de kant zetten, terrastafels aan de kant 
zetten, parasols dichtklappen en vastbinden. Vloer van het clubgebouw 
vegen, 's zomers eventueel ook het terras. Alle lichten uitdoen. 

Alarm in werking stellen (zie alarm clubgebouw). Deur afsluiten. 

Samenstelling barcommissie  

Zie hiervoor onderdeel ‘Bestuur en Commissies’ op de website. 

Barinfo  

Een lid van de barcommissie heeft maandelijks barinfo. Wie de 
betreffende maand barinfo heeft, staat vermeld in de barmap in het 
clubhuis. Voor vragen of problemen met het vervullen van de bardienst 
moet de barinfo van de betreffende maand worden gebeld. De 
barcommissie wil benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid 



van de leden is om de bardiensten te noteren in een agenda. Bij het 
indelen van de bardiensten wordt een e-mail verstuurd en 10 dagen en 
een dag voor aanvang van de bardienst wordt er vanuit KNLTB.club een 
herinnering gestuurd van de betreffende bardienst. 

Ruilen of afkopen van bardiensten 

Een ruiling of afkoop van een bardienst moet doorgegeven worden aan 
de barinfo. Schrijf de wijziging ook op het bardienstrooster in de map, 
die in het clubgebouw ligt. De persoon in kwestie moet zelf het afkopen 
of ruilen van bardiensten regelen. De barinfo regelt dit niet. 
Onderstaande personen zijn bereid om tegen betaling van à €30,- een 
bardienst over te nemen: Jolanda van Herwijnen - Gerda van Driel  

Boete bij verzuim bardienst 

Bij verzuim van de bardienst wordt per keer een boete van â‚¬ 60,- 
opgelegd. Het bestuur zal de boetes per post verstrekken. Niet betaalde 
boetes worden automatisch opgeteld bij de contributie van het volgende 
seizoen. 

Instructie verantwoord alcohol gebruik 

Onze vereniging maakt gebruik van barvrijwilligers. Om deze vrijwilligers 
te instrueren over het verantwoord schenken van alcohol is er een 
instructie gemaakt door NOC/NSF. Het is de bedoeling dat alle 
barvrijwilligers voor aanvang van hun 1e bardienst deze 'instructie 
verantwoord alcoholgebruik' volgen en de test succesvol afronden. De 
duur van de instructie is 20 minuten. Ga voor het volgen van de 
instructie en de test naar: http://www.nocnsf.nl/iva  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn rondom de instructie, dan 
kan er contact worden opgenomen met een van de BC-leden.  

N.B.: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
barcommissie. barcommissie.monique@tvdewinkels.nl Â   

Uitschakelen alarm  

Zie hiervoor instructies op het afgeschermde deel van de website. 
Hiervoor moet je ingelogd zijn.  



Huis- en gedragsregels  

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te 
gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de 
vereniging.  

• Het is niet toegestaan om in het clubgebouw gekochte 
alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantineruimte of 
op het terras.  

• Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van 
jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen 
van hun functie; Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer 
van spelers.  

• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan 
de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.  

•  Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in 
artikel 1 van het bestuursreglement van TV De Winkels) drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst.  

• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, happy hours, meters 
bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.  

•  Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het 
gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die 
goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.  

•  Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen 
worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de 
kantine verwijderd  

• Tijdens jeugdtrainingen, -evenementen, -toernooien en -competities 
mag in het clubhuisÂ niet worden gerookt.  

• Per 01-07-08 geldt in het clubhuis een algeheel rookverbod, zoals 
opgelegd door de wetgever. 


