
 

 

 

 

Bardienstreglement TPC Maaspoort (versie 10 november 2021, vastgesteld door bestuur) 

1. Samenvatting 

a) Ieder lid vanaf 18 jaar is verplicht bardiensten te verrichten; 
b) Vanaf december moet worden ingeschreven via de Clubapp. Ieder lid kan zichzelf  

inplannen op de data waarop hij/ zij bardienst zal draaien; 
c) Leden die geen bardienst willen draaien, kunnen de dienst afkopen. De kosten voor afkoop 

zijn € 30,- per dienst; 
d) Indien een lid de ingeplande bardienst niet wil of kan draaien, is het zijn of haar eigen  

verantwoordelijkheid vervanging te regelen; 
e) Indien op het moment dat de bardienst moet worden gedraaid - om welke reden dan ook - 

blijkt dat de bardienst door het betreffende lid niet geregeld is, wordt het lid een boete 
opgelegd van € 50,- per dienst; 

f) De vrijwilligers die bardienst draaien, zijn verantwoordelijk voor het schenken van dranken, 
het bereiden van eenvoudige etenswaren en het gastheer-/ gastvrouw schap in en rondom 
het paviljoen. 

g) In de ‘Handleiding Bardienst’ (beschikbaar op website) staat uitgewerkt wat van een  
bardienstvrijwilliger wordt verwacht; 

2. Algemene uitgangspunten bardienst 

a) De bardiensten worden gecoördineerd door de barcommissie; 
b) Bardienst in de avond wordt gedraaid door minimaal twee personen. Overdag op 

doordeweekse dagen wordt de bardienst alleen gedraaid.  
c) Wanneer de banen en het clubhuis leeg zijn, neemt de bardienst contact op met de 

dienstdoende barcaptain. Deze beslist of de bardienst eerder mag worden beëindigd; 

3. Bardienstplanning 

a) In november wordt de activiteitenlijst voor het volgende jaar vastgesteld als input voor de  
bardienstplanning; 

b) In november worden de lege schema’s t.b.v. de bardiensten (de zogenaamde 
bardienstplanning) opgesteld; 

c) Vanaf december kan worden ingeschreven via de Clubapp; het lid heeft uiterlijk tot en met 
28 februari de tijd om de bardiensten in te plannen; 

d) Wanneer het lid niet alle bardiensten op 1 maart heeft ingepland, zal de tennispas worden  
geblokkeerd. Het is dan niet meer toegestaan van de faciliteiten op het park gebruik te 
maken; 



 

e) Wanneer het lid niet alle bardiensten op 28 februari heeft ingepland, gaat de vereniging 
ervan uit dat het lid de betreffende bardiensten afkoopt en zullen de kosten van afkoop door 
middel van een automatische incasso worden verrekend. Na betaling van de automatische 
incasso wordt de blokkade van de pas gehaald; 

f) De bardienstplanning voor het hele jaar staat vanaf 1 maart vast. Verzoeken tot 
aanpassingen op de bardienstplanning moeten bij het bestuur worden ingediend; 

g) Als de bardienst (bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden) komt te vervallen en 
dit wordt minimaal 72 uur van te voren aan de bardienstvrijwilliger gecommuniceerd, dan zal 
de bardienst moeten worden ingehaald op een tussen lid en barcaptain onderling af te 
stemmen moment. Als de annulering van de bardienst minder dan 72 uur van te voren aan 
de bardienstvrijwilliger wordt gemeld dan komt de bardienst te vervallen; 

h) Een nieuw lid wordt direct in de bardienstplanning meegenomen. Middels het lezen van de 
bardienst instructie kun je een bardienst draaien. Je kunt een verzoek indienen om met een 
ervaren vrijwilliger ingeroosterd te worden. Het aantal diensten in het eerste jaar is naar rato 
van het moment van instromen.  

4. Communicatie 

a) De barcommissie bestaat uit een aantal barcaptains. Iedere dag is de dienstdoende 
barcaptain bereikbaar voor vragen en bij problemen. De namen van de barcaptains en hun 
telefoonnummers hangen op het prikbord en zijn te vinden in de Clubapp bij Clubinfomatie; 

b) De barcommissie is bereikbaar via het e-mailadres bardienst@tpcmaaspoort.nl; 
c) De planning van de bardiensten en bijbehorende barcaptain zijn online in te zien; 
d) Inschrijven voor de bardienst gaat digitaal; 
e) Leden ontvangen voor aanvang van hun bardienst een geautomatiseerde herinneringsmail 

vanuit het planningssysteem; 
f) Wijzigingen met betrekking tot een bardienst dienen door het lid aan de dienstdoende 

barcaptain te worden doorgegeven. 

5. Afkoop bardienst 

a) Leden die geen bardienst willen draaien, kunnen de dienst afkopen. De kosten voor afkoop 
zijn € 30,- per dienst van twee punten; 

b) Indien een lid wenst af te kopen kan hij/ zij dit vóór 28 februari melden bij 
bardienst@tpcmaaspoort.nl.  

6. Vervanging bardienst  

a) Indien een lid niet in de gelegenheid is om zijn/ haar ingeplande bardienstverplichting te 
draaien, om welke reden dan ook, dient hij/ zij zelf te zoeken naar een ander lid die de 
bardienst wil overnemen.  

b) De compensatie hiervoor is naar eigen keuze en onderling af te stemmen; 
c) De vereniging beschikt over een reservepool die bestaat uit leden die bereid zijn om tegen  

vergoeding bardiensten van clubgenoten over te nemen. Op de website en in de Clubapp is 
te zien welke leden onderdeel uitmaken van de reservepool; 

d) Leden kunnen gebruik maken van de reservepool en dienen voor vervanging zelf de 
personen uit de reservepool te benaderen; 

e) De vergoeding voor een vervangende bardienst door middel van de reservepool is door het 
bestuur vastgesteld op €30,- per dienst. Dit bedrag wordt onderling verrekend; 

f) Het overdragen van de bardienst dient door het lid aan de dienstdoende barcaptain en via  
bardienst@tpcmaaspoort.nl te worden doorgegeven. 



 

 

7. Omvang bardienstverplichting 

a) Ieder senior lid is verplicht bardiensten te verrichten en ontvangt hiervoor bardienstpunten. 
Met 6 behaalde bardienstpunten is aan de jaarlijkse bardienstverplichting voldaan. Indien dit 
afwijkt, wordt hierover duidelijk gecommuniceerd; 

b) Voor Jongsenioren geldt een verplichting van 4 te behalen bardienstpunten per jaar; 
c) In uitzonderlijke gevallen kan vrijstelling verleend worden door het bestuur; 
d) Een standaard bardienst met een duur van maximaal 4,5 uur is 2 bardienstpunten waard; 
e) Een langere bardienst met een duur van 4,5 tot 6 uur is 3 bardienstpunten waard; 
f) Een nog langere bardienst met een duur van 6 tot 8 uur is 4 bardienstpunten waard; 
g) Draaien van een keuken- of klusdienst staat gelijk aan het draaien van een bardienst; 
h) Het verrichten van een zeer actieve bijdrage als vrijwilliger bij de vereniging kan leiden tot 

het vervallen van de bardienstverplichting. Het verzoek hiertoe dient ingediend te worden bij 
het bestuur. 


