REGLEMENT BAR‐ EN KEUKENDIENSTEN
Artikel 1
Alle seniorleden zijn verplicht bar‐ en/of keukendiensten te vervullen.
Artikel 2
Uitzonderingen op art 1. zijn :
- De leden die gedurende het seizoen nog géén 21 jaar of ouder worden.
- De leden die gedurende het seizoen 75 jaar of ouder worden of zij die 73 jaar worden
en het bestuur om vrijstelling verzoeken
- Ondersteunende leden.
- Leden die de afkoopsom van € 100 vóór de zitdag overgemaakt hebben op bankreke‐
ningnummer NL74 RABO 0181 9023 38 ten name van TV Bergenshuizen of het bedrag
contant betaald hebben op de zitdag van de penningmeester.
Artikel 3
Een vrijwilliger van de vereniging kan geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden. Hiervoor
dient een verzoek bij het bestuur ingediend te worden. Het bestuur beslist over de hoogte
van de vrijstelling.
Artikel 4
De ledenpas wordt alleen verstrekt indien men alle punten aan bar‐ en/of keukendiensten
heeft ingepland voor het komende seizoen.
Artikel 5
De hoogte van de verplichting voor bar‐ en keukendiensten wordt door de ALV vastgesteld.
De verplichting voor bar‐ en/of keukendiensten wordt in februari 2016 vastgesteld op 10
punten voor het seizoen 2016‐2017.
Bardiensten:
- Een ochtenddienst van 10:00 tot 12.00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
- Een ochtenddienst van 09:00 tot 13:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
- Een middagdienst van 14:00 tot 16:00 wordt met 2 punten gewaardeerd.
- Een middagdienst van 13:00 tot 16:00 wordt met 3 punten gewaardeerd.
- Een namiddagdienst van 16:00 tot 19:30 wordt met 4 punten gewaardeerd.
- Een avonddienst van 19:30 tot sluit wordt met 3 punten gewaardeerd (m.u.v. vrijdag‐
avond bij competitie/feestavond en de zaterdagavond)
- Een vrijdagavond bij competitie/feestavond en zaterdagavond van 19:30 tot sluit wordt
met 4 punten gewaardeerd.
- Extra diensten zoals glazen ophalen, hapjes verzorgen, bonnenverkoop worden met 2
punten per dienst gewaardeerd.
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Keukendiensten:
- Een keukendienst wordt met 3 punten gewaardeerd.
Artikel 6
Bar‐ en keukendiensten kunnen ingepland worden via ‘www.afhangbord.nl’ of via de link
op de tvb site.
Artikel 7
Een geplande dienst kan verwijderd worden tot 30 dagen voor de te vervullen dienst, in‐
dien je aan je verplichting voor bar‐ en/of keukendiensten blijft voldoen.
Vanaf 30 dagen voor de ingeplande dienst is het ingeplande lid zelf verantwoordelijk voor
de invulling van de dienst. Indien iemand anders zijn/haar dienst overneemt, dient dit ge‐
meld te worden bij de weekleidster. De waardering voor de dienst blijft bij het ingeplande
lid staan. Punten zijn niet overdraagbaar.
Artikel 8
Indien aan het einde van het seizoen nog niet aan de bar‐ en/of keukendienstverplichting
is voldaan wordt een boete opgelegd. De boete bedraagt € 35,00 indien men 1 of 2 punten
tekort komt en voor elk volgend punt € 10,00.
Artikel 9
Aan een lid dat niet komt opdagen om de ingeplande dienst te vervullen, wordt een boete
opgelegd. De hoogte van de boetes zijn als volgt ingedeeld:
- voor een bar‐ keukendienst gewaardeerd met 2 punten is de boete € 35,00
- voor een bar‐ keukendienst gewaardeerd met 3 punten is de boete € 45,00
- voor een bar‐ keukendienst gewaardeerd met 4 punten is de boete € 55,00
Een lid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.
Artikel 10
Indien een lid op 1 april 2016 nog geen bardiensten heeft gepland, worden deze door de
bardienstcommissie naar eigen inzicht ingedeeld en wordt het ledenpasje opgestuurd.
Lid is zelf verantwoordelijk voor de opgegeven bardiensten.
Artikel 11
De bardienstcommissie kan besluiten om een ingeplande dienst te laten vervallen. Indien
dit gebeurd tot 2 weken voor de ingeplande dienst komen daarbij ook de punten te ver‐
vallen en dient een nieuwe dienst ingepland te worden.
Vanaf 2 weken voor de ingeplande dienst blijven de bardienstpunten staan zonder dat de
dienst gedraaid hoeft te worden.
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