Bardienstrooster 2018-2019
Geachte tennisleden,
Hierbij belangrijke informatie m.b.t. de bardiensten voor het aankomende seizoen: voor regulieren
seniorleden met bardienstverplichting en competitiespelers voorjaarscompetitie
Rooster
Het bardienstrooster loopt van 1-4-2018 tot 31-3-2019
Er is barbezetting tijdens de voorjaarscompetitie, toernooien, clubkampioenschappen senioren en
jeugd, interne wintercompetitie, kaarten en overige evenementen. Deze evenementen worden als
eerst gevuld. Daarna zullen er nog ongeveer 80 diensten beschikbaar zijn om in te vullen. Tijdens de
algemene ledenvergadering in maart 2018 wordt besloten welke door de weekse dagen er bardienst
wordt ingezet.
Certificaat verantwoord alchohol schenken NOC*NSF
Alle leden die bardienstverplichting hebben zijn verplicht deze online gratis cursus te volgen en het
certificaat te behalen. Hiervoor dienen de volgende stappen gevolgd te worden:
1. ga naar: https://www.nocnsf.nl/IVA
2. lees de theorie door en doe de test
3. vul bij barverantwoordelijke de naam 'petra portenge' en email
barcommissie@tvsoesterkwartier.nl in
4. zodra je de test gehaald hebt, print dan je certificaat uit en neem dit mee naar de tennisvereniging
en stop het in de bardienstmap 'certificaten'
Invullen bardienstrooster
•

Regulieren seniorleden met bardienstverplichting vullen 2 diensten in tijdens toernooien
en/of evenementen. In de periode van 4-6-2018 t/m 31-3-2019

•

Competitiespelers voorjaar, vullen 1 dienst in tijdens de voorjaarscompetitie in de periode
van 6-4-2018 t/m 3-6-2018 en 1 dienst tijdens toernooien en/of evenementen. in de
periode van 4-6-2018 t/m 31-3-2019
Na 1-4-2018 krijgen competitiespelers een remider dat zij nog 1 dienst moeten invullen op
een door de weekse dag. Zoals wordt bepaald tijdens de ALV.

•

Je kunt het bardienstrooster invullen via https://mijn.knltb.club/clubs Log in met je inloggegevens en
vul de naam van je club in ( = Soesterkwartier.) De diensten die groen zijn kunnen worden ingevuld.
Ieder senior lid ( met bardienstverplichting ) vult 2 diensten in, toernooileden 1 dienst. Vervolgens
geeft je de diensten per mail door aanbarcommissie@tvsoesterkwartier.nl . De bardiensten kunnen
via https://mijn.knltb.club/clubs ingevuld worden vanaf 12-2-2018 t/m 25-3-2018. Heb je na deze
datum geen diensten ingevuld, dan worden je diensten ingevuld door de barcommissie. Hiervan krijg
je dan nader bericht.
Verhindering
Voor het niet kunnen draaien van een bardienst ben je als lid zelf verantwoordelijk. Ruilen of afkopen
is hierbij een optie, kom je er niet uit is de barcommissie ( Leo of Petra ) er voor ondersteuning.

Leden die tegen een vergoeding van € 20,-- een bardienst voor je willen draaien vindt je op de
website http://www.tvsoesterkwartier.nl/p/23/335/bardienst-afkopen .
Bij afwezigheid zonder rede wordt een boete van € 50,-- opgelegd, hiervoor ontvang je een factuur
van de penningmeester.

Namens de barcommissie
Leo de Groot en Petra Portenge

