Bardienstreglement Ter Spille

Algemeen
1. Elk lid dat op 1 januari van het verenigingsjaar 18 jaar of ouder is, is verplicht in dat jaar
tenminste 3x bardienst te verrichten.
2. Een bardienst duurt gemiddeld 4 uur.
3. Een nieuw lid is in het jaar van lid worden niet verplicht zelfstandig bardienst te doen, wel
worden ze ingedeeld om mee te draaien.
4. Het verrichten van bardiensten is niet verplicht (maar mag wel) voor
- Bestuursleden
- Leden van commissies die op voorstel van het bestuur zijn vrijgesteld door de
ledenvergadering
- Leden ouder dan 72 jaar (met ingang van 2015)
5. Jaarlijks krijgen de leden een opgaveformulier per email, zodat kan worden aangegeven
welke dagen per week de bardienst bij voorkeur kan worden ingepland en wat de
verhinderingsdata zijn. Er wordt zoveel mogelijk met de wensen van de leden rekening
gehouden.
6. Wanneer een lid geen verhinderingsdata opgeeft en niet tijdig aangeeft de bardienst te willen
afkopen, wordt hij/zij gewoon ingepland en zal zij/hij zelf voor vervanging dienen te zorgen.
Compensatieregeling
1. Degene, die om welke reden dan ook, de verplichte bardiensten niet kan of wil vervullen, is ter
compensatie een bedrag verschuldigd van € 50,-.
2. Uiterlijk tot en met 1 februari kan men de wens tot afkoop kenbaar maken, hetzij op het
opgaveformulier, hetzij bij de penningmeester. Met deze melding wordt tevens toestemming
verleend voor automatische incasso van de verschuldigde € 50,-.
3. Na 1 februari is afkoop in principe niet meer mogelijk. Men wordt dan door de barcommissie
ingepland.
Verhindering/vervanging
1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het vervullen van de bardiensten op het vastgestelde
tijdstip. Dat houdt in dat men bij verhindering zélf voor vervanging dient te zorgen. Dat kan
alleen door het ruilen van de bardienst met een ander lid.
2. Gemaakte afspraken tot het ruilen van bardiensten dienen te worden aangegeven op het
planningsschema op het prikbord in de kantine.
3. Aan degene die een op zijn/haar naam ingeplande bardienst niet zelf verricht en ook niet voor
daadwerkelijke vervanging zorgt, wordt bij wijze van sanctie een bedrag in rekening gebracht
van € 20,-.
4. Het planningsschema wordt 2x per jaar gemaakt en opgehangen op het prikbord in de
kantine. Het huidige systeem is nu zo, dat een lid een week voor zijn/haar bardienst een
reminder krijgt per email. Controleer tóch regelmatig het plannings-schema in de kantine.
5. De “key” dient te worden afgeleverd bij de opvolgende “barkeeper”.

