Barreglement
LTV de Bijvanck heeft de bar in eigen beheer. Dit houdt in dat de inkomsten van de bar ten
goede komen aan de vereniging, maar ook dat de leden voor de barbezetting moeten
zorgdragen.
1. De barcommissie is verantwoordelijk voor de inkopen en het 's avonds afsluiten van de bar.
2. De bardiensten worden door alle leden gezamenlijk ingevuld. Ieder lid, behalve juniorleden
en leden geboren vóór 1945, dient in het zomerseizoen ten minste 9 uur bardienst te
vervullen en in het winterseizoen 4 uur. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in 3
blokken van 3 uur. Vervalt je bardienst door overmacht, bijvoorbeeld vorst of regen, dan
wordt in overleg met de barcoördinator een nieuwe bardienst ingepland. Leden die bardienst
draaien dienen in het bezit te zijn van het IVA certificaat.
3. De kantine is in principe van april tot en met september dagelijks geopend van 09.00 tot
23.00 uur. Van oktober tot en met maart ’s morgens van 09.00 tot 12.00 uur en ’s avonds
van 19.00 tot 23.00 uur, behalve tijdens de najaarscompetitie en andere activiteiten. Van
deze openingstijden kan afgeweken worden door bestuur of barcommissie.
4. Het inplannen van de bardiensten gebeurt in maart en september via internet (of met het
ophalen van het spelerspasje als dat van toepassing is). Je moet eerst je bardienst
inplannen, je contributie betaald hebben en daarna krijg je je spelerspasje (label). De
bardiensten worden gepubliceerd in de clubapp/dienstenplanner.
5. Bardiensten kunnen uiteraard altijd onderling worden geruild. Je blijft als lid echter altijd
verantwoordelijk voor de oorspronkelijke bardienst, tenzij door beide ruilers uitwisseling
vroegtijdig bij de barcoördinator wordt gemeld.
6. Het bestuur heeft van de algemene ledenvergadering de opdracht gekregen om streng op te
treden tegen leden die onder de verplichte bardienst proberen uit te komen. Zie het
Boetereglement.
7. Let bij het overnemen van de bardienst op de regels die van toepassing zijn. Deze staan
vermeld bij de kassa in de kantine.
8. Ons gehele tennispark is rookvrij. Er mag dus alleen buiten de hekken gerookt worden.
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Boetereglement
Iemand die ongeoorloofd zijn of haar bardienst afzegt of onverhoopt niet komt opdagen,
ontvangt van de barcoördinator een standaardbrief met daarin een opgelegde boete van
€ 12,50 per uur bardienst. De barcoördinator hoeft niet eerst contact op te nemen met de
betrokkene.
De opgelegde boete dient binnen 14 dagen te worden voldaan bij de penningmeester.
Bij dringende reden kan de boete worden kwijtgescholden, dit ter beoordeling van de voorzitter
barcommissie c.q. het bestuur. Het niet voldoen van de boete, indien geen sprake is van
kwijtschelding, leidt onherroepelijk tot royement van de betrokkene.

Hygiënewet
De vereniging is wettelijk verplicht zich aan de regels van de hygiënewet te houden. Als wij ons
niet aan deze regels houden kan er een boete worden opgelegd en kan de kantine worden
gesloten en dat is niet wat wij willen!
In de keuken mogen slechts aanwezig zijn de bardienstmedewerker en leden van de
barcommissie. De koelkast in de keuken mag niet gebruikt worden door de leden!
Om hapjes en taart koel te zetten staat er een koelkast in de hal, die iedereen mag gebruiken.
Het klaarmaken van etenswaren moet plaatsvinden in de kantine of buiten op de tafel waar je
met je gasten zit. In de hal staan bordjes en ligt bestek. Dat kun je gebruiken.
Als er toch iets nodig is uit de keuken, vraag dit dan aan de bardienstmedewerker.

Pagina 2 van 2

Blaricum, maart 2020

