BAR- EN PARKDIENSTREGELING 2020
Aanspreekpunt rondom BP-diensten namens de automatiseringsgroep is John Abels
(john.abels05@gmail.com).
Aanspreekpunt rondom BP-diensten vanuit de barcommissie is Trudy Weijers (trudyw@ziggo.nl)
Wij vragen onze seniorleden minstens 9 uur vrijwilligerswerk voor onze vereniging te verrichten.
De inmiddels bekende BP-diensten.
Door deze diensten door onze leden voor de club kunnen we onze kosten beperkt houden, blijft het
lidmaatschap betaalbaar en wordt de onderlinge band versterkt. Hiernaast een kort overzicht van de
gang van zaken rond deze diensten.
• Vanaf medio december van elk jaar is het mogelijk om online in te schrijven voor BP-diensten. Via
onze website: www.tctopspin.nl worden invulinstructies gepubliceerd.
• Je kunt inschrijven voor bardiensten, hapjesdiensten tijdens toernooien, bosdiensten, poetsen van
ons clubhuis ‘het Spinhok’, etc. Bij het inschrijven voor een BP-dienst kunt u aangeven wanneer je
deze dienst wilt draaien.
• Kies je ervoor bardiensten te draaien, dan ontvang je voor aanvang van je dienst een begeleidende
mail waarin de barprocedure staat omschreven. De barcommissie heeft een coördinator voor
bardiensten: Trudy Weijers. Bij haar kun je te allen tijde terecht wanneer je vragen hebt over je
bardienst of ruilingen wilt doorgeven. Trudy is bereikbaar via de e-mail: trudyw@ziggo.nl
• Uitgangspunt is dat elke bardienst met tenminste 2 personen wordt gedraaid. (met uitzondering
van de maandagen en dinsdagen).
• Bij het draaien van bosdienst en klusdienst werk je altijd onder de supervisie van een deskundige,
die weet wat, hoe en wanneer iets moet gebeuren. Je kunt worden ingezet voor ALLE voorkomende
werkzaamheden. De bosdiensten worden gedraaid op de eerste zaterdag van de maand
(uitgezonderd januari en december).
• Als je niet in de gelegenheid bent BP- diensten te verrichten i.v.m. bijvoorbeeld ernstige
gezondheidsklachten, neem je contact op met de BP-coördinator. Indien je niet inschrijft en geen
contact opneemt met de coördinator, gaan wij ervan uit dat je geen BP-dienst wenst te draaien en
betaal je het hoge contributietarief.
• In artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement staat welke leden geheel of gedeeltelijk zijn
vrijgesteld van BP-diensten.
• Nieuwe senior-leden hebben een beperkte BP-dienst plicht (zie art. 2 Huishoudelijk reglement),
afhankelijk van de maand waarin men lid wordt. We waarderen het enorm wanneer je, je toch op
vrijwillige basis hiervoor wilt inschrijven. Het is bovendien een mooie manier om meer leden te leren
kennen. Ditzelfde geldt ook voor de 17+ (25-) leden.
• No show: bij niet op komen dagen voor een BP-dienst is men verplicht dit in te halen en dus
opnieuw in te schrijven.

• Het bestuur heeft een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld om de bezetting van de
bardienst in goede banen te leiden:
- Er is geen bardienst op de vrijdagavonden, uitgezonderd toernooi- en competitiedagen. Deze
dienst telt als 5uur. In verband met de veiligheid, verzoeken we je om het park tegelijk met de laatste
klant te verlaten; uiteraard nadat de laatste handelingen van de bardienst zijn afgerond.
- Op maandag- en dinsdagavond staat inschrijven voor 1 persoon open.
- Tijdens en wintercompetitie zorgen de teams zelf voor bardienst (indien er geen reguliere dienst is
ingepland). Voor de Najaarscompetitie wordt de invulling van de bardiensten nog bekeken.
- Voorjaarscompetitie spelen is alleen mogelijk als je team zich vooraf inschrijft voor de door de
competitieleider ingeroosterde bardiensten**.
- Niet ingeschreven voor bardienst = geen deelname aan de competitie.
** Bij opgave van een voorjaarscompetitieteam verplicht het team zich tevens om ten minste 2
bardiensten in te plannen waarvan in ieder geval 1 een sluitdienst is tijdens een senior competitie
dag/avond, een sluitdienst tijdens een toernooi of met de Senior Clubkampioenschappen. Als de
tweede dienst geen sluitdienst is moet deze gepland worden direct voorafgaand aan een sluitdienst.
Ieder team spreekt onderling af welke spelers bepaalde diensten draaien. Deze BP-uren tellen
overigens mee in het totaalaantal van het betreffende lid. Als er in het team spelers zitten met
vrijstelling kan het team in overleg met elkaar de diensten door de andere spelers te laten uitvoeren.
Echter VOOR ALLE COMPETITIE SPELERS GELDT DE COMPETITIE BARDIENST PLICHT, ONGEACHT DE
EVENTUELE VRIJSTELLINGEN VANWEGE ANDERE TAKEN VOOR DE VERENIGING. Als team los je de
bardienstplicht dus bij voorkeur evenredig op. Teamleden die niet ingeschakeld worden voor
bovengenoemde diensten of niet aan het aantal verplichte uren komen, plannen hun BP-uren in
volgens de normale bardienstregeling.

