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De bardienst
Druppel/ toegang
Voor aanvang van de eerste bardienst op een dag dient voor het openen van
het clubhuis de daarvoor benodigde druppel (digitale sleutel) te worden afgehaald bij een sleuteladres. Ophalen gebeurt door degene op die dag als
eerste in het bardienstschema (dienstplanner KNLTB ClubApp) staat.
De barindeling met het sleuteladres staat op de website vormer.nl onder het
menu “Bardienst 2019” (let op: hiervoor moet je wel ingelogd zijn!).
Het sleuteladres maakt aantekening van wie de druppel heeft opgehaald. Na
de laatste bardienst moet de sleutel op hetzelfde sleuteladres weer worden
afgeleverd. Het adres staat op de label bij de druppel. Wegbrengen doet degene die als laatste in het bardienstschema staat voor die dag.
Ga zorgvuldig met de druppel (digitale sleutel) om! Bij verlies e.d. komen
de vervangingskosten van de druppel plus bijkomende administratiekosten van
€ 15,= voor rekening van degene die de druppel heeft opgehaald bij het
sleuteladres.
Bij de hoofdtoegang dienen de rolluiken worden geopend.

Kassa (‘Twelve-kassa’)
Sinds 2018 is het niet meer mogelijk met contant geld af te rekenen; iedereen kan betalen met een (contactloos) bankpas; leden kunnen ook betalen met
hun KNLTB-pas. Het afrekenen met je KNLTB pas geniet de voorkeur van de
vereniging. Tijdens competities is het mogelijk met een door de vereniging
uitgereikte competitiepas te betalen (de teamcaptain is dan verantwoordelijk voor de betaling ervan vóór sluitingstijd). Verder zijn er enige andere betaalkaarten voor eigen consumpties voor leden-trainers en voor vergderingen van bestuurs- en commissieleden ( “no-sale”).

Zelf niet tennissen
Het is tijdens de bardienst niet toegestaan zelf te tennissen of te trainen
op de tennisbanen.

Eigen consumpties
Tijdens de bardienst zijn maximaal vijf consumpties voor rekening van Vormer: gebruik hiervoor dan wel de aan je uitgegeven bardienst-consumptiekaart (pasjeslezer bij de kassa-terminal gebruiken hiervoor).
Meer consumpties (dit is meestal onverstandig) betaal je zelf, met je eigen
pinpas of opgewaardeerde ledenpas.

Handleiding en instructie
Achter de bar is een handleiding aanwezig en bovendien krijg je een handleiding van je sleuteladres. Belangrijk is wel dat je die ook leest.
Zo is het belangrijk dat het aan- en uitzetten van het alarm niet mis gaat
(anders staat er ten onrechte een bewakingsfirma op de stoep en krijgen we
een hoge nota van dit bedrijf of erger nog, is het pand na een aantal onterechte uitrukkingen van de firma niet meer verzekerbaar).
Lees de instructies die aan je worden gegeven en/of op het alarmkastje
staan goed door. Dan kan het niet misgaan.

Geluidsinstallaties
TV
Voor de TV is het gewenst dat
afstandbediening (helaas moet
diening en nee, dat ligt niet
Zet de TV bij voorkeur op een

het TV-scherm aangezet wordt; doe dit met de
je erg dicht bij de TV gaan staan voor de beaan de batterijen…).
sportkanaal of Ned. 1

Muziekinstallatie
Het is meestal prettig als de muziekinstallatie aangezet wordt. Lees hiervoor de aparte instructie “muziekinstallatie” !
Overlast beperken
Bedenk daarbij dat onze horecavergunning die van een sportkantine is, niet
van een café: we proberen overlast voor de omgeving te beperken. Let vooral
op het geluid (de dB ofwel decibels) en zet indien nodig de TV en/of de muziekinstallatie zachter. En let erop dat alleen jij en/of je medewerker van
dienst aan de knoppen komt.
Hou verder ook de buitendeuren dicht als het buiten minder dan 20 ○C is: dit
geeft ook minder geluidsoverlast voor de omgeving en het scheelt ons ook
nog eens flink in de energiekosten.

Alcoholregels, Drank- en horecavergunning en gemeente-verordening
Iedereen die achter de bar staat heeft een bepaalde verantwoordelijkheid
ten aanzien van de alcoholconsumptie. Daarom wordt eenieder geacht de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te hebben gevolgd. Dit kan bijv.
door een online test, opgesteld door NOC*NSF: https://www.nocnsf.nl/iva.
Verder hebben wij ons als sportvereniging ook te houden aan de Drank- en
Horecawet en de aan ons verleende drank- en horecavergunning (een exemplaar
daarvan is altijd aanwezig bij de bar) en de gemeentelijke verordeningen.
Daaruit vloeien onder meer de volgende regels voort:

 Er mag pas alcohol geschonken worden aan personen vanaf 18 jaar.
Bij twijfel of iemand als 18 jaar of ouder is, ben je als bardienst
verplicht om naar een legitimatiebewijs te vragen.
Hoewel een KNLTB-pas niet telt als geldig legitimatiebewijs, kan het wel als een
goed hulpmiddel dienen in twijfelsituaties.

 Let ook op of er iemand alcoholische drank koopt voor anderen die
wellicht nog niet 18 jaar of ouder zijn. Als dat gebeurt en iemand
geeft drank af aan iemand die nog geen 18 jaar is, neem dan als bardienst het initiatief om de leeftijd te controleren en neem bij overtreding van deze regel de drank af en gooi die weg.
 Tijdens jeugdactiviteiten op de club mag er pas vanaf 15.00 uur alcohol worden geschonken (alleen aan volwassenen welteverstaan).
Deze regel is m.n. op de woensdagen en zaterdagen van belang.
 Er mogen geen alcoholhoudende dranken uit automaten worden verkocht.
 Er mogen geen personen worden toegelaten die in kennelijke staat van
dronkenschap verkeren.
 Tussen 01:00 uur en 10:00 uur mag nooit alcohol worden geschonken.
Deze regels geldt voor alle dorpshuizen, wijkcentra en sportverenigingen.

Dit betekent voor Vormer dat óók op competitie-avonden met uitlopende
wedstrijden (waarbij de regel is dat men één uur na de laatste wedstrijd uitlooptijd heeft voor het clubhuis) of bij toernooien,
de uiterste sluitingstijd 01:00 ’s nachts is.
 Er mag niet worden gerookt binnen het clubhuis van Vormer;
bij overtreding van deze regel uit de Tabakswet c.a. riskeert Vormer
een forse bestuurlijke boete.
 Er is door Gemeente Wijchen (i.o.m. omliggende gemeenten) afgesproken
dat op bovenstaande afspraken scherp gecontroleerd wordt / zal worden, o.m. door inzet van ‘mystery guests’. Bij overtredingen volgen
sancties (waarschuwing, boete en/of intrekking van de vergunning).
 Bij controles door daartoe bevoegde personen worden zij door de bardienst en andere leden niet tegengewerkt; zij zijn immers aangesteld
om controles uit te voeren.

Afsluiten en late uurtjes
Een niet geheel onbekend tafereel: de bardienst wil afsluiten en de sportieve leden/ barzitters willen nog verdere polsoefeningen doen. Wees duidelijk en maak duidelijk dat de bardienst besluit wanneer het genoeg is. De
afspraken binnen Vormer zijn de volgende:
o

Op doordeweekse avonden is de sluitingstijd 23:30 uur;
is er om 23:00 uur slechts een enkeling, mag de bardienst om
23;00 uur afsluiten.

o

bij avonden waarop de zomercompetitie wordt gespeeld draait de
bardienst tot uiterlijk 23.30 uur en daarna neemt één van de
teams het over van de bardienst tot tenminste één uur na afloop
van de laatste partij. Het aangewezen team dient hiermee rekening

te houden; de teamcaptain is namens dit team hiervoor verantwoordelijk. De druppel (digitale sleutel) moet tijdig bij het sleuteladres worden bezorgd; ook hiervoor is de teamcaptain verantwoordelijk.
o

bij de zaterdagen waarop de competitie wordt gespeeld draait de
bardienst tot uiterlijk 23.30 uur en daarna neemt één van de
teams het over van de bardienst tot tenminste één uur na afloop
van de laatste partij. Het aangewezen team dient hiermee rekening
te houden; de teamcaptain is namens dit team hiervoor verantwoordelijk. De druppel (digitale sleutel) moet tijdig bij het sleuteladres worden bezorgd; ook hiervoor is de teamcaptain verantwoordelijk.

o

tijdens de wintercompetitie (vrijdagavond) wordt de bardienst

o

vanaf 22.30 uur door een team overgenomen.
voor evenementen en toernooien gelden afwijkende afspraken.

