
REGLEMENT VERPLICHTE BARDIENST 2015-2016  
1) Vanaf 2010 zijn de bardiensten verzorgd via bardienstrooster.nl. Dit is een online programma en verzorgt de 
bardienstindelingen. Voor gebruik en meer informatie kijk op www.tvlisserbroek.nl.  
 
2) Voor het zelf indelen van uw bardienst logt u in via de link “bardienstrooster” op www.tvlisserbroek.nl .of ga 
direct naar www.bardienstrooster.nl Een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u op het e-mailadres dat bij 
de ledenadministratie bekend is.  
 
3) Ieder senior lid (leeftijd 18 t/m 66 jaar) van TV Lisserbroek is verplicht (minimaal 3x per jaar) bardienst te 
draaien. Bestuursleden en commissieleden dienen minimaal 1 bardienst te draaien per jaar. Een senior-lid dat 
bardienst draait, dient te beschikken over een IVA-certificaat, te behalen via www.nocnsf.nl/iva. 
  
4) Het zomerseizoen is van april t/m september en de winterperiode vanaf oktober t/m maart.  
 
5) De inschrijfperiode voor de zomerperiode start medio maart en eindigt 25 maart. Voor de zomerperiode dient 
u zich 2x in te schrijven. Voor de winterperiode dient u zich 1x in te schrijven. De inschrijfperiode voor de 
winterperiode start medio september en eindigt 25 september. Bij het zelf indelen van uw bardienst kunt u zelf 
rekening houden met uw persoonlijke voorkeur. Als u zich niet (tijdig) heeft ingedeeld wordt u automatisch 
ingedeeld.  
Per bardienst wordt er standaard 1 medewerker ingepland. Uitzondering hierop zijn bardiensten tijdens de 
competitie of andere evenementen. Wilt u graag met z’n tweeën bardienst draaien vraag dan een ander lid om 
samen bardienst te draaien. Voor de tweede persoon geldt dit niet als formele bardienst. Als u het vervelend 
vindt om ’s winters alleen bardienst te draaien, kunt u bij hoge uitzondering eventueel ook 3 bardiensten in de 
zomerperiode inplannen.  
 
6) De barcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het bardienstrooster. Dit rooster wordt voor 
aanvang van het betreffende seizoen in het clubhuis opgehangen.  
 
7) Voor aanvang van uw bardienst ontvangt u twee e-mailherinneringen.  
 
8) Indien u op de geplande datum, om wat voor reden dan ook, geen bardienst kunt draaien dient u ZELF voor 
vervanging te zorgen. Ruilen kan via Bardienstenrooster.nl.  
 
9) Indien men niet aan de verplichting tot het invullen van de bardienst voldoet, krijgt u van de barcommissie 
alsnog een rekening ter hoogte van € 45,-. Dit dient per omgaande te worden voldaan. Indien er niet wordt 
betaald, worden in overleg met het bestuur passende maatregelen getroffen. In ieder geval dient het 
achterstallige bedrag bij de eerstvolgende contributie te worden voldaan.  
 
10) Voor aanvang van het nieuwe seizoen verzorgt de barcommissie een instructieavond, indien hier behoefte 
aan is. In clubhuis is een instructieboek aanwezig met daarin alle informatie wat betreft het draaien van een 
bardienst.  
 
11) Openingstijden bar zijn tijdens de zomerperiode als volgt: ma t/m do van 19.00 - 23.00 uur, vrijdag en tijdens 
toernooien / clubkampioenschappen of competities tot 23.30 uur. Za. en zo.  competitie: van 8.30-12.30, 12:30 – 
16.30 en 16.30 – 20.30 uur. Overige za. van 13.30 – 17.30 uur. Zondag standaard geen bardienst. De 
openingstijden en barindeling kan afhankelijk van een evenement anders ingedeeld worden.  
 
12) Tijdens de winterperiode zijn de openingstijden van de bar als volgt: maandag t/m donderdag van 19.00 – 
22.30 en op vrijdag van 19.00 – 23.00 uur.  
 
13) De bardienst vervalt alleen indien het park gesloten is. In andere gevallen dient u dus altijd bardienst te 
draaien en tot sluitingstijd te blijven. 
  
14) Afkopen van de bardiensten is alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk. Men dient dit uiterlijk 2 weken 
voorafgaand aan de start van het zomerseizoen kenbaar te maken aan de barcommissie (via 
bardiensten@tvlisserbroek.nl) en tevens een bedrag van € 50,- over te maken (rekeningnummer NL82RABO 
33.65.71.313 t.n.v. TV Lisserbroek). Een eventuele afkoop geldt voor alle bardiensten in 1 jaar (april t/m maart). 

http://www.tvlisserbroek.nl/
http://www.bardienstrooster.nl/

