Handleiding / Instructie Bardienst
Beste Breakpointer(ster)
Een van de plichten van het lidmaatschap van onze vereniging is het draaien van bardienst
Maximaal 2 x per jaar.
In deze brief treft u het bardienstrooster aan, waarop u ook ingedeeld bent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Als u niet op de aangegeven dag kunt, dient u zelf voor vervanging te zorgen. Ruil
met een gelijkwaardig lid ( zoals “nieuw lid” met nieuw lid)
Mail of bel je “eigen weekhoofd” als je hebt geruild.
Het etui met sleutel moet worden opgehaald bij het weekhoofd door diegenen die als
eerste op de bardienstlijst vermeld staat, of in overleg.
Wilt u zo vriendelijk zijn uw tennispasje van de KNLTB mee te nemen als legitimatie.
Hier kan om gevraagd worden door het weekhoofd.
De baanverlichting van de banen 1 t/m 8 en de 2 padelbanen worden om 23:00 uur
automatisch uitgeschakeld of handmatig eerder, als er niet meer getennist wordt.
Graag in de loop van de avond de koeling bijvullen en de bar en tapinstallatie met
warm water schoonmaken. Verder graag het clubhuis netjes en schoon achterlaten.
U mag leden vriendelijk verzoeken het paviljoen te verlaten als de bardiensttijd erop
zit. Ga nooit alleen weg, maar vraag of de laatste groep even wil wachten om
gezamenlijk het clubhuis te verlaten.

Alarmprocedure voor openen/sluiten: zie instructiekaartje in etui.
8.

Voor het verlaten van het clubgebouw nog even controleren of de verlichting in de hal
en de gang naar de kleedkamers is uitgeschakeld.

Let op. De buitendeur en de poort niet met de sleutel afsluiten. Alleen dichtduwen!
9.

Gaat het alarm toch af, schakel het alarm dan uit met de sleutel en blijft u a.u.b.
wachten op een telefoontje van de ALARMCENTRALE en/of een bestuurslid.
Zo wordt voorkomen dat een bestuurslid en politie voor vals alarm naar het clubhuis
moeten komen.
10. Laat uw clubgenoten niet in de steek. Zij rekenen op u zoals u ook op hen kunt
rekenen! Het bardienstrooster hangt ook op het prikbord in de entree.
11. Voor een nog uitgebreidere instructie zie ook de achterkant van de in te vullen
DAGSTAAT in het etui, of de instructiemap naast de kassa.
Veel succes en een plezierige bardienst
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