Reglement Kantine - TC Blerick
Iedereen die competitie speelt en 18 jaar of ouder is verplicht om 4 uur kantinedienst, of ander
vrijwilligerswerk per seizoen te draaien. Daarom hebben wij een handleiding kantine gemaakt.
Hierin staat alles wat je moet weten over de kantinedienst.
ALARM - BELANGRIJK !!!
De kantine is voorzien van en alarmsysteem. Om het alarm uit- en in- te schakelen is een code
vereist. Wanneer je in de kantine moet zijn vanwege een kantinedienst dan kun je deze code
opvragen bij iemand van de kantinecommissie.
1.

Wie draait kantinediensten?

Alle competitiespelenden seniorenleden van onze vereniging moeten zich via JIBA aanmelden om
kantinediensten te draaien. Daarbuiten is als regel gesteld dat elk lid 4 uur kantinedienst kan
verrichten voor het terugverdienen van € 30,00. Wel ben je wettelijk verplicht wanneer je bardienst
draait om in het bezit te zijn van een IVA-certificaat.
Ledenpasjes worden uitgereikt aan de leden met de optie om vrijwilligerswerk te verrichten.
2.

IVA - certificaat

Iedereen die bardienst draait moet in het bezit zijn van een IVA-certificaat - Instructie Verantwoord
Alcohol schenken. Dit kan digitaal vrij eenvoudig behaald worden via de link: www.nocnsf.nl/iva
3.

Openings- en sluitingstijden

De tijden van de kantinediensten bepalen de openingstijden van de kantine. Uiteraard hebben we
bij de indeling van de diensten zoveel als mogelijk de aanvangstijden gecheckt. Afwijkingen
kunnen echter voorkomen. Bij evenementen kan het verstandig zijn contact op te nemen met de
organisatie van het toernooi of de competitieleiding, om te horen hoe laat de eerste wedstrijd
begint.
4.

Noteren van uren kantinediensten

Noteer in het logboek de tijden van uw kantinedienst. (aanvang/einde)
Dit hoeft niet als de bardienst via JIBA is ingepland.
5.

Wat te doen als er is ingebroken

Nergens aankomen en EERST de politie bellen. 0900-8844
Daarna iemand van het bestuur bellen. Voor nummers kijk in de beschikbare Service (bij telefoon).
6.

Er is iemand gewond

ALLEEN als elke seconde telt: Bel -> 112

De verbandtrommel ligt in de opslagruimte kantine op de ijskast.
Voor blessures die gekoeld moet worden liggen blauwe colapacks boven in de staande vriezer in
de keuken. Doe om de colapack wel een theedoek.
Ga indien nodig, naar de dienstdoende huisarts.
7.

Je hebt dienst, maar er is niemand op de baan

Hevige regen ->
kantine schoonmaken en lekker naar huis gaan !!
Bij stilte later op de avond, later we het aan het gezond verstand over om in te schatten of er nog
klanten zullen komen.
Als u wegens gebrek aan animo de kantine verder sluit, kijk dan wel of u alles netjes en schoon
achterlaat. Tennist er niemand, of worden er maar twee banen bespeeld, doet u dan ook de
baanverlichting uit. Als het erg rustig is, zijn er altijd wel klusjes te doen in de kantine.

8.

Klachten, suggesties, vragen

Klachten, suggesties of vragen kun je mailen naar: kantine@tcblerick.nl
9.

Vat bier aansluiten

Een aantal leden weet hoe en vat moet worden aangesloten. Laat dit werkje dan ook zo veel
mogelijk aan hen over. Bent u niet zeker van de zaak en is verder niemand beschikbaar neem
contact op met iemand van de kantinecommissie.
10.

Iemand is niet op komen dagen voor zijn/haar kantinedienst, wat nu?

Bel een van de leden van de kantinecommissie (zie onderstaande lijst van namen).
11.

Je kunt de kantinedienst plotseling niet draaien

Je moet zelf zorgen voor een vervanger.
In het barschema van JIBA op de website kun je kijken of je iemand kunt vinden die wil ruilen.
Ook hier geldt, de kantinecommissie kan niets voor je doen. Dit is geheel je eigen
verantwoordelijkheid.
12.

Sleutel kantine

Indien bij een bij een kantinedienst niet in het bezit bent van een sleutel: sleutel halen bij een van
de sleuteladressen: o.a. John Peeters, Drie Decembersingel 33, in Blerick
De laatste kantinedienst moet de sleutel weer terugbrengen naar het sleuteladres waar de sleutel
is opgehaald. Moet je vroeg beginnen, haal dan, in overleg met het sleuteladres, de sleutels
eventueel de avond tevoren al op.
13.

Betaling / Bonnen

Betalen is mogelijk met bonnen. Je kunt kaarten van 10 bonnen kopen aan de bar. Ook kan men
nog contant betalen. Let wel contantprijzen zijn duurder dan bonnen.
14.

Bonnen voor competitieteams

Tijdens de competitie worden er bij de spelende teams 5 of 10 kaartren uitgereikt. Met deze
bonnen kunnen zowel de spelers van het betreﬀende team als de tegenstander hjun drankjes of
hapjes bestellen. Na afloop word aan de hand van de overgebleven bonnen de totaalprijs
bepaald. Natuurlijk kunnen er nog extra kaarten worden verstrekt.
15.

Alcohol vanaf 18 jaar

Er mag geen drank geschonken worden aan personeel onder de 18 jaar.
Personen onder de 18 jaar mogen ook niet achter de bar staan. Vraag bij twijfel over de leeftijd
altijd naar het legitimatiebewijs.

