Kantineregelement

Artikel 1
Actieve seniorleden zijn volgens het huishoudelijk
reglement verplicht om één keer per jaar bardienst
te verrichten.
Competitieteams worden als team nogmaals voor
een bardienst ingedeeld.

Artikel 2
Als men onverhoopt verhinderd is zijn bardienst te
verrichten dient men zelf voor een vervanger te zorgen, die eveneens aan alle vereisten moet voldoen.
Men dient vervanging tijdig van tevoren aan de coördinator door te geven.

Artikel 3
Als men zonder geldige reden dan wel zonder
kennisgeving aan de coördinator zijn bardienst
verzuimt vervalt daarmee niet de verplichting om
een bardienst te verrichten. De vergoeding voor die
bardienst komt dan wel te vervallen.
Bij herhaald verzuim is het bestuur op grond van
artikel 5 van het huishoudelijk reglement bevoegd
verdergaande maatregelen te nemen.

Artikel 4
Men is tijdens de bardienst verantwoordelijk voor
alle achter de bar aanwezige eigendommen van de
vereniging. Het is anderen zonder zijn toestemming
niet toegestaan zich achter de bar te begeven.
Het is niet toegestaan tijdens een bardienst zelf te
tennissen. Het is –behoudens toestemming van de
coördinator- niet toegestaan de bardienst tijdelijk
over te dragen of af te wijken van de officiële openings- en sluitingstijden.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van

Artikel 5
Het is niet toegestaan tijdens de bardienst consumpties en/of etenswaren gratis te verstrekken.
Dit geldt niet in voor door het bestuur vastgestelde
gevallen en onder door het bestuur vastgestelde
voorwaarden.
Het is toegestaan tijdens de bardienst zelf enkele
consumpties gratis te nuttigen.

Artikel 6
Men dient de bardienst te verrichten met inachtneming van de achter de bar en in de keuken en
opslagruimte aanwezige takenlijstjes en instructies
en van de aanwijzingen van de coördinator.

Artikel 7
Men dient erop toe te zien, dat in de kantine niet
wordt gerookt en dat er geen alcohol wordt genuttigd door personen jonger dan 18 jaar.

Artikel 8
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist het bestuur.

