Beste leden,
Het nieuwe seizoen 2017 staat voor de deur en dit is het moment waarop er door de
commissies weer diverse activiteiten georganiseerd gaan worden. De kantinecommissie
heeft de taak om het barrooster weer te maken voor de komende maanden. Ten
opzichte van voorgaande jaren is het totaal aantal leden helaas gedaald. Van de leden
die we nu hebben doet echter ¾ mee aan de voorjaarscompetitie, de najaarscompetitie
en toernooien, zoals het Shoeby en het Snert- en Rosétoernooi. Een actieve club dus!
Dit betekent wel, om alles rond te krijgen met het barrooster, we voor het komende
seizoen een en ander moeten aanpassen:
Bardienst




Elk lid, ook leden die actief zijn in commissies of op een andere manier de club
helpen (uitzondering 70+ leden), is verplicht om een keer bardienst te draaien.
Een bardienst kan zijn op een doordeweekse avond van 20.00-sluit of op een
zaterdagmorgen tijdens de voorjaarscompetitie van 11.00-17.00 uur.
Indien er geen bardienst is (ook buiten het seizoen) dient men zelf de vuile vaat
af te wassen, de tafel(s) af te nemen en de rommel op te ruimen.

Competitie:











Op de competitiezaterdagmiddag dienen de competitieteams zelf een bardienst
te draaien. De captains hebben inmiddels een mail ontvangen hoe een en ander
in zijn werk gaat.
In totaal hebben we 2 personen (2x bardienst 17.00-sluit).
De captain van elk team ontvangt tzt een bericht op welke zaterdag of vrijdag zij
1 persoon uit hun team beschikbaar moeten stellen voor de bardienst. Dit is door
het team zelf in te vullen wie dan beschikbaar is. Met de datum wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden dat het eigen team op donderdag, vrijdag of op
zaterdag uit speelt.
Indien men op een competitiedag een bardienst draait, staat dit los van de
verplichting om op overige dagen de kantinedienst te vervullen.
Op de doordeweekse ‘rustige’ dagen wordt de bardienst verzocht wat lichte
schoonmaakwerkzaamheden te doen, zoals glazen door vaatwasser, terras
aanvegen, tafels en stoelen afnemen, dozen in elkaar doen en meenemen etc.
Hiervoor ligt een lijst in de blauwe map. Svp de gedane werkzaamheden
afvinken.
Uiteraard is het toegestaan om achter de bar in redelijke mate een aantal
consumpties te nuttigen (bv een kop koffie/thee en 1 of 2 consumpties). Tijdens
de competitie is het ook toegestaan dat de bardienst wat nuttigt op kosten van de
club, zoals een broodje, snack en/of kop soep. Om beter in kaart te krijgen
hoeveel consumpties de club hiervoor ‘weggeeft’ dienen alle genuttigde

consumpties aangeslagen te worden op het nieuwe kassasysteem. Uitleg
hierover krijgt men bij aanvang bardienst.
Niet op komen dagen







Evaluerend naar het jaar 2016 is gebleken dat er toch weer een groot aantal
leden niet is komen opdagen op de ingeplande bardiensten. Dit betekent dat we
dan de kantine moeten sluiten en omzet missen of een betaalde kracht moeten
inhuren.
Er wordt bij incassering in de maand oktober 2017 € 25,= extra afgeschreven
indien u uw reguliere kantinedienst niet heeft gedraaid.
U dient zelf voor vervanging te zorgen indien u door omstandigheden niet kunt.
Indien u onderling ruilt met andere leden kunt u dit uitsluitend kenbaar maken
door te mailen naar kantinecommissie@tennisclubvriezenveen.nl , zodat er een
goede administratie kan worden bijgehouden.
Het niet op komen dagen door ziekte, verhindering of een andere reden terwijl
dit wel is doorgegeven aan de kantinecommissie betekent niet dat er geen €25,=
wordt afgeschreven in oktober. De kantine commissie is namelijk niet
verantwoordelijk voor bardiensten die niet gedraaid worden ondanks dat zij de
mededeling gehad hebben van verhindering.

We hopen op ieders medewerking en op een sportief en gezellig tennisseizoen!
De kantinecommissie

