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Bardienst reglement TC Deurne 
 
Artikel 1.  
Elke bardienst levert afhankelijk van de zwaarte en lengte van de dienst punten op. In totaal 
dienen leden een jaarlijks vastgesteld minimaal aantal punten te scoren door het voldoende 
draaien van bardiensten.  
Indien een lid geen of minder bardienst(en) wenst uit te voeren wordt het vastgestelde 
afkoopbedrag of een deel daarvan in rekening gebracht.  
 
Artikel 2.  
Het lid dat verantwoordelijk is voor de laatste dienst of voor het zelf openen of open houden 
van het paviljoen, sluit het paviljoen zelf zorgvuldig af, wat minimaal inhoudt: 
a. Uitzetten van alle apparatuur in de keuken (afwasmachine leeg laten lopen en uitzetten, 

frituur gas dicht, afzuigkap uit, tostiapparaat en oven uit, koffiezetapparaat in de keuken 
uit, kookplaat uit); 

b. Kassa opmaken en lade uit de kassa halen; geldzakje in de kluis; 
c. TV/radio uitzetten; 
d. Tafels en bar schoonmaken (incl. de onderzijde van de platen onder de biertap); 
e. Parasols inklappen en vastbinden; 
f. Afwas en glazen schoon in de kast terugzetten; 
g. Controleer of iedereen het pand heeft verlaten (ook de wc’s en kleedkamers); 
h. Poorten sluiten; 
i. Alle lampen uit; 
j. Alarm aanzetten; 
k. Terrasdeuren en glazen deur (met pasje of met de knop) op slot doen; 
l. Deur van de hal dicht trekken (sluit vanzelf); 
m. Hoofdpoort dichtdoen (met pasje); 
n. Veilig naar huis gaan (vraag altijd iemand om met je mee te lopen door het park). 

 
Artikel 3.  
De bar kent een kleine en een grote consumptiekaart. De grote consumptiekaart wordt 
alleen gebruikt bij eenmalige evenementen en toernooien, dus niet bij competities of 
reguliere activiteiten. 
 
Artikel 4.  
Bardienst plicht / vrijstelling: 
a. Leden boven 67 jaar hoeven in het jaar dat ze 68 worden en daarna geen bardienst te 

draaien; 
b. Leden dienen bardienst te draaien in het jaar nadat ze 18 jaar zijn geworden en daarna; 
c. Leden onder 18 jaar hoeven geen bardienst te draaien; 
d. Leden die meer dan het minimaal vastgestelde aantal bardienstpunten hebben behaald, 

kunnen extra bardiensten draaien tegen een vergoeding per bardienst. Deze vergoeding 
wordt door het bestuur vastgesteld; 

e. Leden die bardiensten afkopen betalen jaarlijks een door de algemene vergadering 
vastgesteld bedrag en zijn daarmee vrijgesteld van bardiensten; 

f. Leden die bardiensten willen draaien, kunnen het hele jaar door bardiensten inplannen. 
Bij leden die op 1 maart van een kalenderjaar nog onvoldoende bardiensten hebben 
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ingepland voor het lopende kalenderjaar, wordt het afkoopbedrag in rekening gebracht, 
eventueel verminderd met het aantal diensten dat al wel is ingepland. Als aan het einde 
van het kalenderjaar alsnog aanvullende bardiensten zijn uitgevoerd, dan zal het 
betreffende lid een evenredige vergoeding retour ontvangen; 

g. Leden dienen zelfstandig bardienst te kunnen draaien naar oordeel van de 
barcommissie, om de verantwoordelijkheid namens TC Deurne te kunnen dragen; leden 
die deze verantwoordelijkheid niet kunnen dragen door bijv. een beperking, een 
gedragsstoornis of achterstand tot de arbeidsmarkt kunnen vrijgesteld worden zonder 
dat de afkoopregeling van toepassing is. Er zal dan met de commissies binnen de club 
gekeken worden of een andere vrijwilligersrol mogelijk is. De barcommissie beslist op 
basis van dit artikellid welke leden niet zullen worden ingezet als vrijwillige 
bardienstmedewerker; 

h. Als een lid afkoopt en bij nader inzien toch bardienst wil draaien, dan kan hij/zij dit 
doorgeven aan de penningmeester. 

 
Artikel 5.  
In alle gevallen waarin het bardienst reglement niet voorziet, beslist de Barcommissie. 
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