
TV GROOTVELD, Bardienst reglement. Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement op www.tvgrootveld.nl 
 
Alle leden vanaf 19 jaar tot 75 jaar hebben bardienstplicht, 3 beurten per jaar, punten genaamd. Leden, die in 
het betreffende jaar 75 zijn of worden hebben geen bardienst en worden vrijgesteld. Bestuur en 
commissieleden zijn eveneens vrijgesteld. Leden welke geen diensten willen, kunnen deze afkopen voor € 60,-. 
 
Er is bardienst van maandag na de Carnaval, tot en met de laatste donderdag in december, een week voor 
Kerstmis.  
Bardiensten zijn op maandag en donderdag met 2 personen en op dinsdag en woensdag slechts met 1 persoon. 
Op dinsdag en woensdag vragen wij de laatste persoon in de kantine te helpen met afsluiten, zodat je niet 
alleen het park hoeft te verlaten. Op sommige momenten MOET je wel alleen draaien, omdat we anders de 
bezetting niet rond krijgen. 
 
Alle bardiensten worden gewaardeerd met punten:  
De reguliere bardienst is van 19.30 uur tot 23.00 uur en telt voor 1 punt. (1 punt is 3.5 uur dienst). 
In uw KNLTB.CLUB kunt u zien hoeveel punten u al verzameld heeft. Log in met emailadres en wachtwoord. 
De bardiensten in een toernooiweek zijn 2 punten (7 uur) of 3 punten (1 weekenddag). 
In het systeem kan de eindtijd niet worden aangegeven, er staat dan 23.59 uur, maar houd er rekening mee dat 
u tot het einde bardienst heeft. Het kan ook meevallen, dus dat je eerder klaar bent. 
 
Competitie: deelnemers aan de competitie dienen in de competitieweken hun eigen diensten te vervullen. 
 
Hoe gaat U inschrijven: U dient zelf in te schrijven op een dag van uw keuze, via 
https://mijn.knltb.club/Login/365b717c-2907-45aa-8bd3-1e7ceeafdadf of via de KNLTB clubapp op uw 
smartphone. U mag pas inschrijven vanaf 1 januari. 0.00 uur. Wij vragen u ook dit dan pas te doen. Chris 
beantwoordt dit heel strikt. Check van tevoren of je wachtwoord nog werkt. 
We rekenen op jullie medewerking. Vraag zonodig hulp van iemand van de kantinecommissie. 
kantine@tvgbestuur.nl 
 
U dient zodanig in te schrijven dat U voor 2 punten heeft ingeschreven. U kunt aanvragen om anders te worden 
ingedeeld als u zich wil opgegeven voor een deeltaak. Daarna wordt u willekeurig ingedeeld voor een derde 
dienst. Als u zich aan het begin voor drie diensten hebt ingedeeld, bent u verder vrijgesteld. 
Is een dag reeds volgeboekt, dan kunt U daarop niet meer inschrijven en dient u een andere datum te kiezen. 
Indien inschrijven U niet lukt, raadpleeg een bekende en vraag deze U te helpen. 
 
Heeft U niet ingeschreven, dan wordt u willekeurig ingedeeld op open plekken, voor 2 punten. Vervolgens 
worden degenen die zich reeds hadden opgegeven zonodig ingedeeld op nog open plekken voor hun 3e dienst. 
U kunt ook afkopen, maar waar ligt uw hart? Wij hopen op een goede clubmentaliteit. U kunt ook als 
vrijwilliger veel doen voor TVGrootveld! 
 
Afkopen van kantinedienst kan uitsluitend door voor februari, € 60,- over te maken op rekening van TV 
Grootveld, NL10 RABO 0141 9493 84, onder vermelding: afkoop bardienst met uw naam, waarna voor 
vrijstelling wordt gezorgd. 
 
U ontvangt in de week voor uw dienst de sleutel van de kantine van de betreffende weekdag. Achter de bar ligt 
een klapper met verdere instructies. In het halletje hangt een lijst van degene die na U aan de beurt is en waar 
U de sleutel naar toe brengt. Vanwege de privacywet mogen wij geen (adres) gegevens van de leden in de 
kantine bewaren. U kunt op de KNLTB-app of op https://mijn.knltb.club/Login/365b717c-2907-45aa-8bd3-
1e7ceeafdadf wel opzoeken wie de volgende week de sleutel moet krijgen. Er hangt ook een eenvoudige lijst in 
het halletje. De dagopbrengst graag noteren op het kantineformulier en in een envelop deponeren in de 
afstortkluis in de emballageberging. 
 
Het bestuur rekent erop dat eenieder zijn verantwoordelijkheid in deze draagt en wij zo samen een fijn 
tennisjaar tegemoet kunnen zien.  
  
Bestuur TV Grootveld en kantinecommissie. 0627271379. 
 
Chris Joosten, Gitta Bakker, Chris Jagers, Ger kempen, Harry van Lier en Jan Goutier. 
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Woensdag 14-12-2022. 
Voorstel overleg aanpassing kantinediensten.  Gitta en Ger. 
 
 
Contant geld gaat verdwijnen uit de kassa. Consumptiekaarten worden niet meer verkocht. Alle transacties 
worden gepind. Mogelijkheid om consumpties digitaal op bon te laten zetten blijft. (kassa) Aub zelfde dag 
betalen. Kassa kan sowieso anders ingeregeld worden via contact met TWELVE.  
 
Voorstel om consumptiekaarten ’s-morgens nog toe te staan omdat dit als voordeel en gewenst gezien wordt 
bij de senioren. (iedereen moet apart pinnen voor 1 koffie; kost 5,5 cent pintransactiekosten.) 
 
Niet meer sleutels uitwisselen naar kantinediensten thuis. 
 
Sleutelhouders aanstellen; Iedere dag van de week (of twee weken) EEN sleutelhouder, die de kantine opent, 
en dan bv gaat tennissen, een oogje in het zeil houdt (eventueel meehelpt) en afsluit. Kunnen we hiervoor 10 
personen vinden? Zij mogen de sleutel overdragen naar een andere (maandag, dinsdag enz) speler. De sleutel 
komt uiteindelijk weer bij de oorspronkelijke sleutelhouder terecht. 
 
Alle andere leden (behoudens bardienstvrijgestelden) vanaf januari laten inplannen voor 2 diensten. Vanaf 
2023 draaien we dan kantinedienst in je eentje. 
 
Alternatief voorstel is zelfbediening invoeren, zoals bv in Meijel en Baarlo. 
 
Chris Joosten is 2 maanden weg maar kan op afstand alles invoeren en regelen. 
 
 
Kantinedienst op de competitievrijdag is een voorstel, maar lastig in te voeren: 
Vrijdagavond is niet een aantrekkelijke dag en data thuiswedstijden zijn pas laat bekend. En wat met de 
zaterdag? 
Voorstel: competitiespelers die deze dag vrijgesteld zijn voor competitiespelen dienst laten draaien en verder 
vrijstellen. 
 
Zondagmorgen kantinedienst is nodig, alleen al om de ouders van de thuisspelenden te begeleiden. (Is ook 
lastig te plannen, maar er zijn twee ouders van competitiespelers tennislid, dus op deze manier op te vangen.) 
 
Tijdens toernooi en feest blijven 3 kantinediensten gewenst. 
 
Bespreking met bestuur in vergadering januari 2023? Of eerder. 


