Bardiensten 2019 digitaal inplannen
TV Graaf Herman heeft schappelijke
prijzen voor consumpties en
lidmaatschap. Dit komt mede doordat
het barbeheer niet behoeft te worden
uitbesteed. Het bestuur gaat ervan uit
dat alle leden dit blijven ondersteunen.
Wij rekenen ook in 2019 weer op jullie
!!

• Voor dagen (en avonden)
waarop er slechts 1 of 2 teams
thuis spelen geldt deze extra
bardienst niet. Deze teams
worden geacht de avond zelf in
te vullen (in onderling overleg).

1. Reglement

• Je bent zelf geheel
verantwoordelijk voor de
invulling van een eenmaal
ingeplande bardienst.

• Ieder seniorlid van 19 t/m 74
jaar is verplicht 2x per jaar
bardienst te draaien
(bardienstplicht).
• Binnen onze vereniging zijn er
groepen leden die zijn
vrijgesteld van deze
bardienstplicht, o.a.
o Bestuurs- en
commissieleden
o Ereleden
o Leden die de bardienst
afkopen
• Voor leden die aan competities
deelnemen geldt een EXTRA
bardienst per competitie met het
gehele team. Deze extra
bardienst wordt door de
bardienstcoördinator van de
barcommissie ingepland op
andere competitiedagen (en
avonden) of tijdens toernooien.
Dit wordt tijdig bekendgemaakt,
z.s.m. nadat het
competitieschema bekend is.
• Deelnemers aan competities
kunnen hun team-captain
raadplegen. Deze is de contact
voor de ingeplande bardiensten.
Deze is ook verantwoordelijk
voor de correcte indeling op de
geplande tijden/dagen.

• AFKOOP bardienst geldt niet
voor de teambardienst van
competitiespelers.

• Een gedraaide bardienst moet
worden afgetekend. Niet
aftekenen betekent verzuim. Let
hier op ! Bijv. slecht weer is
geen reden om niet op te
dagen.
• Mocht je een ingeplande
bardienst niet kunnen vervullen,
dan ben je verplicht om deze
zelf tijdig te ruilen met een
ander lid en de mutatie per email door te geven aan
barcommissie@tvgraafherman.
nl of telefonisch aan één van de
coördinatoren. Ruilen of zo
mag. Je mag echter niet de
bardienstcoördinator van de
BarCie met het probleem
opzadelen.
• Als je om welke reden dan ook
contact zoekt, dan kan dat
alleen via persoonlijk contact
(bij voorkeur telefonisch). Een
e-mail sturen is niet voldoende.
• Verzuim van een bardienst
wordt hoogst serieus genomen.
Je laat anderen in de steek. Er
kan een naheffing worden
gefactureerd van € 25,- met een
opslag van € 2,50.

2. Instructies bardienst
• Een bardienst bestaat uit 1
dagdeel van ca. 3 uren. In de
ochtend is er bardienst van
09.30 tot 12.30 uur. In de
avond van 19.30 tot 22.30 uur.
op competitieavonden tot
01.00 uur
• Degene die als eerste op een
dag staat vermeld in de
bardienstplanner haalt de
sleutel uit het sleutelkluisje
dat zich bevindt links naast
het afhangbord (monitor)

kleedruimte, voordeur en
schuifpui ook zijn afgesloten.
• De map INSTRUCTIES
BARDIENST ligt achter de bar.
• Op de website staat het actuele
telefoonnummer voor de
bardienst vermeld.
• De coördinator van de bardienst
is Henny Siteur. tel. 06 30 52 31
94.
3. Tips
• Bij het afhangbord hangt een
actueel bardienstoverzicht.

• Hiervoor heb je nodig: je
ledenpas en een code. De
code zal je tijdig voor
aanvang van je bardienst
worden toegezonden per email.

• Heb je een bardienst ingepland
tijdens een toernooi, vermeld dit
dan als verhindering bij
inschrijving voor dat toernooi.
Ook als het een toernooi binnen
onze eigen vereniging betreft.

• Ochtendbardienst legt na
sluiting van de kantine de
sleutel terug in de sleutelkluis
en doet deze weer op slot.

• Draai je liever niet alleen, schrijf
dan in op een tijdblok dat
meerdere malen op die dag
voorkomt. Je kunt natuurlijk ook
iemand meebrengen (seniorlid)
en samen de bardienst
vervullen.

• De laatste bardienst legt na
sluiting de sleutel weer in het
sleutelkluisje en doet deze
weer op slot.
• Zijn er maar enkele tennissers
aanwezig, dan mag (in overleg)
de bar eerder gesloten worden
• Bij de kassa ligt een aftekenlijst.
Door je paraaf te plaatsen,
bevestig je je aanwezigheid.
Tevens tref je een ordner aan
met uitgebreide informatie en
instructies. Hierin kunnen
eventuele opmerkingen voor de
barcommissie worden
genoteerd.
• Let er bij het afsluiten op dat
alle verlichting en apparatuur
wordt uitgeschakeld en dat

• Als je zin hebt in meer
bardienst, dan mag dat. Je mag
vaker bardienst draaien dan 2x.
Hier staat “gastvrijheid” en
“gezelligheid” tegenover ! Dit
geldt ook voor al onze
vrijwilligers.
• Goede biertappers kunnen zich
ook aanmelden voor de “groep
van liefhebbers”. Het bestuur
stimuleert een groep van leden
die graag bardienst draait en
daar ook goed in is.
• Iedereen die bardienst draait,
wordt in de gelegenheid gesteld
om het IVA-certificaat te

behalen. Lees meer details op
onze website. Het bestuur
stimuleert dit in het bijzonder en
zal regelmatig een workshop
IVA van 2 uren organiseren.
Vraag daar naar.
P.S. Wij staan open voor vragen en/of
opmerkingen en wensen iedereen
veel succes toe met inplannen en
draaien van de bardiensten.
Namens de barcommissie,
Coördinator Henny Siteur,
februari 2019.

Zelf je bardienst inplannen.
En hoe werkt de digitale
bardienstplanner ?
• Aanmelden op de website:
www.tvgraafherman.nl. Je moet
een geldige gebruikerscode en
wachtwoord hebben. Als je de
inloggegevens niet paraat hebt,
kun je ze opvragen via e-mail
naar
webmaster@tvgraafherman.nl
• Ook je e-mailadres dient
bekend te zijn bij de
ledenadministratie. Als je je
bardiensten hebt ingepland,
krijg je een bevestiging per email incl. de procedure hoe een
bardienst te vervullen. Ook de
herinnerings-e-mail ontvang je
enige tijd voor de ingeplande
dagen. Noteer de datums alvast
in je agenda.
• Evenals in voorgaande jaren
geldt dezelfde kleurcode:

o Groen: Inschrijven
mogelijk.
o Rood: Reeds bezet,
inschrijven op deze datum
niet meer mogelijk.
o Wit: GEEN bardienst,
inschrijven niet mogelijk.
• Via de bardienstplanner kun je
altijd je ingeplande bardienst
terugvinden, ook op een later
tijdstip blijft dit zichtbaar. Eén
week en één dag voor de te
verrichten bardienst krijg je een
herinnering per e-mail.
• Leden met bardienstplicht
krijgen tot 28 februari 2019 de
gelegenheid zelf in te schrijven
voor een bardienst. Na die
datum deelt de BarCie de
ontbrekende diensten in.
• Het totale bardienstrooster is
voor alle leden zichtbaar.
<einde instructie>

