Barreglement LTV de Hartel
=================================================================================
1.

Elk seniorlid dient 4 bar- of keukendiensten per seizoen te doen.

2.

Elke bar-medewerker dient in het bezit te zijn van het Certificaat IVA (Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik). Van het behaalde certificaat dient een exemplaar aanwezig te zijn in een
map in het clubhuis.

3.

Bij de bar ligt de handleiding met instructies, in het barboek.

4.

lndien u bardienst doet, moet u ook achter de bar aanwezig zijn. (Voor alle duidelijkheid: dus
niet op de baan).

5.

Als u niet in de gelegenheid bent om bardiensten te doen, bijvoorbeeld door ziekte, moet U
zelf voor vervanging zorgen en de wijziging melden aan de barcommissie, telefonisch of per
email.
De barcommissie kan op die manier zorgen voor een actueel schema in het clubhuis, zodat er
duidelijk is wie op dit tijdstip deze bardienst zal verrichten. U blijft te allen tijde toch zelf
verantwoordelijk voor deze bardienst.

6.

Tijdens uw bardienst is het nuttigen van een drankje toegestaan, echter wel beperkt.
(2 consumpties). Deze consumpties dient u wel aan te slaan op de kassa, waarna u op de
kassa de knop ‘wegboeken’ en ‘bardienst’ intoetst. Het geven van een rondje is niet
toegestaan.

7.

Ook bij slecht weer gaat uw bardienst in principe gewoon door.

8.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met Peter de Vries (06-24 51 81 70)

9.

De werkzaamheden van de bardienst bestaan naast het verkopen van drankjes en
versnaperingen ook uit het verzorgen van een magnetronsnack, het maken van een tosti, het
opgeruimd houden van het clubhuis en terras en het aanvullen van de voorraden.

10.

Bij het beëindigen van elke bar/keukendienst dient U er voor te zorgen dat de bar en de
keuken schoon worden achter gelaten en het snoep, de drankjes etc. zijn bijgevuld.

11.

De laatste bar/keukendienst dient de bar geheel schoon en leeg achter te laten, het terras op
te ruimen, het meubilair te ordenen, de spoelbak te legen en de waterkraan te sluiten, het
clubhuis af te sluiten en het alarm in te schakelen. Zie hiervoor de instructies in het barboek.
Het verdient aanbeveling om het afsluiten met de laatste tennissers samen te doen (vraagt u
hen even om op u te wachten), zodat u niet alleen van het park vertrekt.
Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en de betrokken barmedewerker daarmee
geen problemen heeft, kan het tijdstip van sluiten eventueel worden uitgesteld. Dit dient
altijd in overleg met een bestuurslid te gebeuren.

12.

lndien u verzuimt de vastgestelde bardienst te vervullen zal het bestuur u een boete van
€ 30,-- opleggen. De verzuimde bardienst zal alsnog moeten worden ingehaald. Een datum
zal u worden toegezonden.

Indien U door overmacht uw bardienst niet kunt vervullen verzoeken wij u zo snel mogelijk de
barcommissie te waarschuwen (bar@ltvdehartel.nl).

