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TV Hertog Jan

Barreglement
De vaste bardiensten in tennispaviljoen Hertog Jan worden op vrijwillige basis door onze
leden verzorgd. Koppels van 2 personen draaien op een vooraf bepaalde datum 1 keer
per 6 à 7 weken een bardienst.
De openingstijden van de bar zijn:
Zondagochtend
10.30 - 13.00 uur (tijdens wintermaanden gesloten)
Zondag t/m donderdag 19.30 - 23.00 uur
Vrijdag
18.00 - 01.00 uur (bij vrijdagavondcompetitie)
Zaterdag
gesloten
Bij toernooien en evenementen wordt de vaste bezetting van de bar aangevuld met
andere leden van de tennisvereniging.
Voor alle seniorleden geldt de verplichting voor het draaien van bardiensten. Dat wil niet
zeggen dat je ongevraagd in onze vaste pool terechtkomt. Het kan wel betekenen dat
je wordt opgeroepen om een bardienst te draaien tijdens een evenement. Iedereen
ontvangt bericht als van hem/haar verwacht wordt een bardienst te draaien.
De bardienst is geautoriseerd om het paviljoen te openen en te sluiten en de alarmering
aan en uit te zetten met het eigen persoonlijke knltb-pasje van dat jaar.
De bardienst is verantwoordelijk voor het op tijd sluiten van het paviljoen (1 uur na het
spelen van de laatste wedstrijd mag je sluiten.). Houd in de gaten dat er in de
avond/nacht geen overlast is en dat de muziek dan ook wat zachter staat.
In de kantine mag men niet roken.
Aan kinderen onder de 18 jaar mag geen alcohol geschonken worden en de
leeftijdsgrens voor barmedewerkers is 18 jaar en ouder.
De prijslijst van dranken, hapjes etc. hangt bij de bar. De drankvoorraad staat in de
leveranciersruimte achter de keuken, graag alle koelingen aanvullen voor je weg gaat.
Voor verdere informatie ligt achter de bar een map waar alle benodigde
gebruiksaanwijzingen en telefoonnummers in staan. Mail gerust als je informatie wilt
hebben of ideeën hebt voor onze vereniging, barbeheer.tvhertogjan@trined.nl

Barcommissieleden:
•
Maartje v Helvoort
•
Kristie Ruijs
•
Ini vd Akker
•
Margrit Bouw
•
Els Coppens
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