Beste leden van LTC de Munnik,
Vanaf 16 december 2015 zal de nieuwe planner openstaan om je bardiensten in te vullen voor 2016. De reden
hiervoor is dat de bardienstplanner dan gelijkloopt met het contributiejaar. De pasjes voor het jaar 2016 zullen zoals
gebruikelijk naar verwachting in februari door de KNLTB naar onze ledenadministratie worden gestuurd. Begin
maart zullen deze dan voor de leden beschikbaar zijn.
Graag wel even aandacht voor het volgende veranderingen:
•
•
•

•
•

•

•

•

Kies voor het plannen bardiensten 2016, dus niet barplanner tot maart 2016!
3 Weken voorafgaand aan je dienst ontvang je een herinneringsmail; vanaf dat moment ben je zelf
verantwoordelijk om een vervanger te vinden wanneer je toch verhinderd bent!
Bij het afkopen zul je een kassabon ontvangen en zal er een kopie in de kassa achterblijven met daarop je
naam en bondsnummer. Aan de hand hiervan kan ik je pasje vrijgeven. Bewaar dit bonnetje dus tot dat je je
pasje hebt ontvangen.
Kijk bij aanvang van je dienst even in de rode map bij het koffiezetapparaat, hierin vind je een handleiding
van werkzaamheden en hoe de apparatuur werkt.
Tijdens de voorjaarscompetitie ( van 4 april t/m 5 juni) is er een drietal keukendiensten (1* tussen 16.00 en
20.30 uur en 2* 16.30 tot 21.00 uur). Bij deze diensten wordt er gekookt voor de verschillende teams
(gemiddeld ongeveer 25 eters per avond).Met z’n drieën ben je dan verantwoordelijk voor het bereiden,
serveren en opruimen. Door het vervullen van twee van deze diensten van 4.5 uur heb je ook aan de
bardienstverplichting voldaan. Het heeft de voorkeur dat je de keukendiensten in een weekend plant.
Meestal vervul je de bardienst alleen. Alleen in de ochtend, de sluitdienst in de avond en tijdens
competities/ toernooien zijn er vaak dubbele bezettingen. Wil je toch graag met z’n tweeën staan kan dat
natuurlijk altijd maar dat betekent dat je met elkaar 6 bardiensten vervult. Dan kan je er bijvoorbeeld drie in
de zomer en drie in de winter doen.
De gemeente heeft de regels ten aanzien van alcoholverkoop aangescherpt, daarom vragen we de leden die
de bardiensten doen op uren waarin alcohol geschonken wordt om via internet een korte “Instructie
verantwoord alcohol schenken” te volgen. Deze instructie is te volgen via www.nocnsf.nl/iva en wordt
afgesloten met een kleine test. Na deze test kan er een certificaat worden uitgeprint. Des te meer
certificaten de vereniging heeft des te sterker staan we naar de gemeente ten aanzien van onze vergunning.
Voor vragen of opmerkingen over je bardienst kan je contact opnemen via horeca@ltcdemunnik.nl

De pasjes worden vrijgegeven nadat de bardiensten en/of groendiensten zijn ingepland of afgekocht. Afkopen kan
aan de bar van het clubhuis, via een pinbetaling, voor € 60,- per contributiejaar. Voor een korte handleiding van het
inplannen van de bar en/ of groendienst (zie data clubhuis) verwijs ik jullie naar onderstaande link:
http://www.ltcdemunnik.nl/Download/GetDownload?dl_id=30710&vn=31559

Let op: zolang er geen diensten zijn ingepland/ afgekocht, worden er geen nieuwe pasjes verstrekt!

Met vriendelijke groet,
Wouter Brinksma
Coördinator clubhuis LTC de Munnik

