Addendum op Bardienst Reglement L.T.V. Vormer (Maart 2019)
Augustus 2019
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De deelnemers aan de competitie en bardienst
Verplichte bardienst
Voor iedereen die deelneemt als lid en/of teamcaptain in de voor- en/of najaarscompetitie (onder auspicien van de KNLTB) geldt dat deze verplicht is
om bardienst te draaien, en wel op de andere dagen en/of dagdelen dat andere Vormer-teams competitie spelen.
Een bardienst tijdens de competitie moet door minimaal twee leden gelijktijdig worden gedraaid.
De verantwoordelijkheid voor de feitelijke barindeling (wie draait wanneer
en met wie de bardienst) berust bij de teamcaptain.
Indien, door bijzondere omstandigheden, de bardienst niet ingevuld kan worden, dient de teamcaptain dit tijdig, doch minimaal drie dagen vooraf, door
te geven aan de voorzitter van de barcommissie.

Sanctie bij niet-verschijnen bardienst
Indien de bardienst door een team of een teamlid feitelijk niet ingevuld
wordt, zonder vooraf melding te doen aan de voorzitter van de barcommissie
(ook bij het zich voordoen van bijzondere omstandigheden), zal hiervan melding gemaakt worden aan het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht
voor het betreffende team en/of teamlid de deelname tot het lopende en/of
volgende competitie-tijdvak (voor- an wel najaar) te ontzeggen.

Zelf niet tennissen
Het is tijdens de bardienst niet toegestaan zelf te tennissen of te trainen
op de tennisbanen. Indien de bardienst ingevuld wordt door een team of
teamlid dat eerder of later op de dag zelf competitiewedstrijd speelt,
geldt deze regel ook voor de tijd dat de bardienst wordt gedraaid voor de
periode dat een ander Vormer-team competitie speelt.

Barregelement onverkort van toepassing
Voor het overige is het barreglement “Bardienst Reglement L.T.V. Vormer
(Maart 2019)” onverkort van toepassing. Hierin is o.m. opgenomen:

Afsluiten en late uurtjes
Een niet geheel onbekend tafereel: de bardienst wil afsluiten en de
sportieve leden/ barzitters willen nog verdere polsoefeningen doen.
Wees duidelijk en maak duidelijk dat de bardienst besluit wanneer het
genoeg is. De afspraken binnen Vormer zijn de volgende:
o bij avonden waarop de zomercompetitie wordt gespeeld draait de

bardienst tot uiterlijk 23.30 uur en daarna neemt één van de
teams het over van de bardienst tot tenminste één uur na afloop
van de laatste partij. Het aangewezen team dient hiermee rekening te houden; de teamcaptain is namens dit team hiervoor verantwoordelijk. De druppel (digitale sleutel) moet tijdig bij het
sleuteladres worden bezorgd; ook hiervoor is de teamcaptain verantwoordelijk.
o bij de zaterdagen waarop de competitie wordt gespeeld draait de

bardienst tot uiterlijk 23.30 uur en daarna neemt één van de
teams het over van de bardienst tot tenminste één uur na afloop
van de laatste partij. Het aangewezen team dient hiermee rekening te houden; de teamcaptain is namens dit team hiervoor verantwoordelijk. De druppel (digitale sleutel) moet tijdig bij het
sleuteladres worden bezorgd; ook hiervoor is de teamcaptain verantwoordelijk.
o tijdens de wintercompetitie (vrijdagavond) wordt de bardienst

vanaf 22.30 uur door een team overgenomen.

Dit addendum is vastgesteld door het bestuur van L.T.V. Vormer en is van
kracht vanaf 1 september 2019.

