
Daar waar paviljoendienst staat moet gelezen worden bar- en/
of keukendienst.

Artikel 1
Ieder lid van TV De Schutskamp, vanaf 18 t/m het jaar 
waarin men 73 jaar wordt, draait verplicht 3 bardiensten. 
Leden die door omstandigheden geen bardienst kunnen 
draaien, kunnen na overleg en toestemming van het bestuur, 
hiervan worden vrijgesteld. Deze toestemming dient jaarlijks 
aangevraagd te worden.

Artikel 2
Ieder lid is verplicht zijn paviljoendienst zelf in te plannen. 
Je hebt daarvoor tot 1 april van het lopende jaar de tijd, 
daarna worden je niet geplande diensten ingepland door de 
commissie.

Artikel 3
Behoudens uitzonderingen, vastgesteld door het bestuur, 
zijn alle leden verplicht paviljoendienst te draaien.

Artikel 4
De boete voor te weinig gedraaide diensten of niet op komen 
dagen, wordt via automatisch incasso geïnd en bedraagt 
€ 50,-.
Wanneer een lid zijn paviljoendienst niet kan verzorgen, 
dient hij zelf vervanging te regelen.
Indien een lid zijn verplichte paviljoendienst niet verzorgt en 
geen vervanging heeft geregeld zijn wij genoodzaakt De Fuik 
te sluiten. 

Artikel 5
De tijden waarop bardiensten worden gedraaid, zijn te 
vinden op www.afhangbord.nl onder Bardienst. De groene 
vakjes zijn tijden waarop diensten gedraaid kunnen worden. 

Bij de oranje vakjes is de bardienst al volgeboekt. De blauwe 
vakjes zijn afgeblokte tijden: hierop kan geen paviljoendienst 
gedraaid worden. De vereniging kent 1-persoons- en 
2-persoonsbardiensten. Om de bardienstplanning vol te 
krijgen is het niet mogelijk voor de vereniging om alleen 
maar 2-persoonsbardiensten aan te bieden. 

De standaardtijden van de paviljoendiensten zijn:
1.      09.00 - 12.45 uur, alleen tijdens een evenement.
2.      12.30 - 16.15 uur, alleen tijdens een evenement.
3.      16.00 - 19.45 uur, alleen tijdens een evenement.
4.       19.30 - 23.15 uur, er zijn zowel diensten die je met zijn 

tweeën als alleen kunt draaien. 

Draai je ‘s avonds alleen en vind je dit niet fijn, vraag de 
laatste tennisser om even te wachten terwijl jij de bar afsluit.
Tevens kan het zijn dat sommige diensten tijdens activiteiten 
en of in vakantie periodes afwijken. 

Artikel 6
Leden die op verzoek van de paviljoencommissie meer dan 
de verplichte paviljoendiensten draaien, krijgen daarvoor een 
vergoeding van € 25,- per dienst. 

Artikel 7
Leden die tot 1 juli lid worden, zijn verplicht 3 paviljoen-
diensten te draaien.  
Tot 1 oktober 2 paviljoendiensten  
en in het laatste kwartaal 1 paviljoendienst.

Artikel 8
Er is een mogelijkheid om de paviljoendiensten af te kopen 
per jaar. Het afkoopbedrag is vastgesteld op: € 125,-. Voor 
leden die in het eerste half jaar lid worden is dit ook € 125,-. 
Bij lid worden tussen 1 juli en 1 oktober is deze € 75,-. 
Van 1 oktober t/m december is het € 50,-. Wanneer je een 
ander lid vraagt om jouw paviljoendienst te doen, (spreek zelf 
ook onderling de eventuele vergoeding af ) zorg er dan wel 
voor dat de juiste naam op het bar omzet formulier komt te 
staan (voor wie deze dienst geteld moet worden), want dit is 
een van onze controles. Inzet van een kernlid als vervanging 
voor jou dienst kost altijd € 25,- per dienst per kernlid.

Artikel 9
Indien bij onvoorziene omstandigheden zoals weer-
omstandigheden de banen niet bespeelbaar zijn, kan de 
paviljoencommissie/barcommissie de geplande bardiensten 
afbellen/mailen. De geplande diensten worden dan 
beschouwd als zijnde gedraaid. 

Artikel 10
Bij onvoorziene omstandigheden beslist de paviljoen-
commissie. 
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