
TV GROOTVELD, Bardienst reglement per 1 jan. 2017.  
 
Alle leden vanaf 19 jaar  hebben bardienstplicht, 3 beurten per jaar, punten genaamd.  
Leden vanaf 75 jaar hebben geen bardienst en zijn vrijgesteld.  
 
Bestuur en commissieleden zijn eveneens vrijgesteld. Leden welke geen diensten willen, kunnen deze 
afkopen voor € 20,-- per dienst. 
 
Er is bardienst na de Carnaval, vanaf 1 maart 2017, tot Kerst, 21 december 2017. Bardiensten zijn 
altijd met 2 personen, vanwege controle en veiligheid. 
 
Alle bardiensten worden gewaardeerd met punten, te weten: 
Normale weekdienst maandag t/m donderdag  1 punt,   en 2 plekken. 
Bardienst toernooi, maandag t/m vrijdag    1 punt        6 plekken. 
Bardienst toernooi, zaterdagen              1 punten      8 plekken. 
Bardienst toernooi, zondagen                2 punten      8 plekken.  
Bardienst toernooi finaledag              2 punten     8 plekken. 
Bardienst jeugdevenement                   1 punt        2 plekken 
Bardienst toernooi/feestavond               2 punten      9 plekken 
 
Competitie:  
Deelnemers aan de competitie dienen in de competitieweken diensten te vervullen, deze tellen niet 
voor het vervullen van de bardienst. Opgave en indeling in overleg met de teamleider. 
 
Hoe gaat U inschrijven:  
U dient zelf in te schrijven op een dag van Uw keuze via: http://www.afhangbord.nl/. Inschrijven kan 
vanaf 1 januari, heeft U op 25 januari nog niet ingeschreven, krijgt U per mail een herinnering. U 
dient zodanig in te schrijven dat U op 1 februari voor 2 punten heeft ingeschreven. Er volgt een 
aparte inschrijfinstructie. 
 
Heeft U dan op 1 februari niet ingeschreven of U opgegeven voor een deeltaak, wordt U willekeurig 
ingedeeld op open plekken, voor 3 punten. Vervolgens worden degenen die zich reeds hadden 
opgegeven ingedeeld op nog open plekken voor hun 3e dienst. 
Is een dag reeds volgeboekt, dan kunt U daarop niet meer inschrijven en een andere datum kiezen. 
Indien inschrijven U niet lukt of U geen mail heeft, raadpleeg een bekende en vraag U te helpen. 
Afkopen van kantinedienst kan uitsluitend door voor 25 januari 2017, € 60 over te maken op 
rekening van TV Grootveld, NL10 RABO 0141 9493 84, onder vermelding: afkoop bardienst, waarna 
voor vrijstelling wordt gezorgd. 
 
Deeltaken 
Indien U  beslist geen bar/keukendienst wilt draaien of als alle plekken reeds zijn bezet kunt U zich bij 
onderstaande aanmelden voor deeltaken, dit kan bijvoorbeeld zijn: in voorjaar keuken goede beurt 
geven, diepvries ontdooien, helpen met tosti's maken, of bij jeugdevenement op nader te bepalen 
zondagochtend 3 uur uurtjes in de kantine zijn. Indien U zich hiervoor per mail opgeeft via 
kantine@tvgbestuur.nl, wordt in overleg met U een dienst gekozen. 
 
Kan aan een eerdere inschrijving niet worden voldaan, dient U met iemand te ruilen, dan wel een 
ander voor U te laten werken, meld dit daarna uitsluitend per mail aan Ger Kempen 
(kantine@tvgbestuur.nl), dan wordt de inschrijving zo mogelijk (kan afwezig zijn) aangepast alleen 
indien U ruilt. Komt iemand niet opdagen, geldt dit als een afkoopdag en wordt  € 30,-- in rekening 
gebracht. Staat U alleen meldt dit op het kantineformulier. Een week voor Uw kantinedienst krijgt U 
per mail automatisch een herinnering, daags ervoor nogmaals. 



Het systeem met de portemonnee zal worden gewijzigd. U ontvangt in de week voor Uw dienst de 
sleutel van de kantine van de betreffende dag. Het wisselgeld vindt u in de kassa. Achter de bar ligt 
een klapper met verdere instructies. En een lijst van degene die na U aan de beurt is en waar U de 
sleutel naar toe brengt. De dagopbrengst in een envelop met formulier deponeren in de afstortkluis 
in de emballage berging. 
Het bestuur rekent erop dat eenieder zijn verantwoordelijkheid in deze draagt en wij zo samen een 
fijn tennisjaar tegemoet kunnen zien. 
 
Bestuur TV Grootveld 
 
 
Instructie bardienstplanner: 
Vanaf 1 januari kunt U inloggen met Uw persoonlijke inlogcode op: http://www.afhangbord.nl/.  
Voor die tijd kunt U ook inzien, echter nog niet inschrijven. 
 
In de linker kolom klikt U bardienst aan, er verschijnt een veld met datums. Vervolgens in de 
bovenste regel de maand opzoeken waarin U wilt invullen. Klik daarna een datum met een groen 
veld aan, als U dan bardienst wilt doen. Data met rode vakjes zijn reeds volledig ingedeeld. In het 
tweede veld verschijnt de gekozen datum en de tijd van bardienst met het aantal vrije plekken, 
waarin dan verveld staat: inschrijven. 
 
Als U hierop klikt wordt Uw naam daarin geplaatst, U kunt deze datum indien gewenst afdrukken bij: 
mijn diensten. Blijft het datumvak groen, dan is er nog een plaats vrij op die dag. Wordt dit vakje 
rood, zijn alle plaatsen bezet. U kunt ook inzien op andere datums wie heeft ingeschreven, door een 
maand en datum te kiezen. 
 
Bij problemen of indien dit niet lukt stuur direct een mail met Uw vraag naar kantine@tvgbestuur.nl  
De eerste weken zal dagelijks de mail worden nagezien en Uw vraag zo snel mogelijk worden 
beantwoord. 
Voor afkopen van bardienst zie het reglement. 
 
Wij hopen dat eenieder zijn bardienst goed en correct zal vervullen, want zonder dat kan een 
vereniging niet goed functioneren en zou de contributie aanzienlijk hoger zijn. 
 
Indien U geen inlogcode meer heeft, stuur even een mailtje en U wordt een nieuwe inlogcode 
toegezonden. 
 
Tot slot, succes met inloggen en indelen en een sportief en gezellig tennisjaar voor 2017. 
 
Namens het Bestuur van TV Grootveld. 


