
Addendum huishoudelijk reglement 
 
Verplichte bardiensten voor leden: 
 
Aanleiding: 
 
Onze kantine is het hart van onze club.  
Daar ontmoet iedereen elkaar voor en na de wedstrijd. Naast de sociale functie zorgt onze 
kantine voor een substantieel deel van onze inkomsten. 
Met andere woorden: zonder kantine, geen club. Zonder vrijwilligers, geen kantine. Wij als 
bestuur vinden het van groot belang dat onze kantine tijdens elke wedstrijddag open blijft. 
Dit kunnen wij alleen voor elkaar krijgen als er bemanning is voor de kantine diensten. 
 
De afgelopen maanden is gebleken dat het erg moeilijk is om, buiten onze vaste krachten, 
vrijwilligers te vinden die op regelmatige basis kantine diensten willen draaien op 
openingsdagen. 
 
Daarom heeft de ledenvergadering op 28 november 2019 besloten dat (ouders/verzorgers 
van) leden 2x per jaar een kantine dienst moeten draaien. Op deze manier is er altijd 
barbezetting. Bijkomend voordeel is dat er een nog beter verbinding ontstaat tussen 
(ouders/verzorgers van) leden en RKSV Laar 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
 

• Iedere lid van RKSV Laar, is verplicht 2 keer per seizoen een kantine dienst van 
ongeveer 4 uur per dienst, te draaien. Maximaal 4 diensten per gezin. 

• Aangezien de minimale leeftijd voor het schenken van alcohol volgens de wet 16 jaar 
is. Mogen leden onder de 16 jaar geen bardienst draaien. Dit betekent dat een 
ouder/verzorger/kennis deze dienst dan op zich neemt namens dat lid. 

• Leden (of een ouder) die reeds vrijwilliger van RKSV Laar zijn in de volgende functies: 
trainer, teamleider, coach, scheidsrechter (regelmatig), commissie- en of bestuurslid 
zijn vrijgesteld van deze plicht. 

• Om het meetbaar te maken hebben wij een puntensysteem opgezet. Voor elke 
gedraaide bardienst ( normaal 4 uur) krijgt iemand 3 punten. Het totaal aantal te 
behalen punten per lid per jaar is 6. 

• Kantine portal op website: 
Men kan zichzelf registeren als vrijwilliger op de website, vervolgens kan men met 
die gegevens inloggen en zichzelf vervolgens inplannen voor een bardienst. Als men 
zichzelf niet (volledig) inplant, dan worden de (overige) kantine diensten door de 
kantine dienstplanner toegewezen. 

• Als men is ingedeeld en men kan niet op die dag, kan men kosteloos deze dienst 

annuleren door in te loggen en zichzelf te annuleren in de planning. Dit kan tot 

uiterlijk drie weken voor aanvang van de dienst. Dit om te zorgen dat andere ouders 

zich kunnen aanmelden en er geen gaten vallen in het rooster. 

• Afkoop van de kantine dienst is mogelijk per dienst tot uiterlijk 1 maand na aanvang 

van de seizoenshelft (oktober en maart) van dat seizoen. Op deze wijze voldoet men 

aan de bardienstverplichting. Men geeft dan via een e-mail door dat men de 

http://www.tcderauwbraken.nl/barduties.aspx


verplichte bardienst niet gaat draaien. Een ander lid kan zich dan inschrijven voor de 

openstaande dienst of de kantine dienst planner regelt dan vervanging. 
• Leden die hun kantine dienst(en) niet doen of niet op komen dagen betalen hiervoor 

een vergoeding. Deze vergoeding is € 25,00 per dienst. Dit bedrag is opgebouwd uit: 
o Vervanging van de bardienst 3 uur a € 5,- per uur =  € 15,00 
o Vergoeding voor de club     € 10,00 

Dit bedrag kan, na besluit van het bestuur, jaarlijks geïndexeerd worden. 
• Via e-mail ontvangt het lid 1 maand, 2 weken én 2 dagen van tevoren bericht, 

wanneer de kantine dienst gedraaid moet worden. Het is dus belangrijk dat de e-
mailgegevens correct zijn. Daarnaast worden de kantine diensten altijd op de 
website vermeld. 

 
Regels: 
 

• Mensen die een kantine dienst draaien mogen geen alcohol drinken tijdens hun 

dienst of vooraf gedronken hebben. 

• Aan iedereen boven de 18 jaar mag alcohol geserveerd worden. Personen tussen de 

18 en 25 jaar alleen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer je het 

vermoeden hebt dat de alcoholhoudende drankjes bestemd zijn voor jongeren onder 

de 18 jaar moet dit geweigerd worden en gemeld worden aan de aanwezige vaste 

kracht. 

• Mensen die kantine dienst draaien mogen op kosten van de club koffie/thee en 

frisdranken (geen kleine flesjes) gebruiken tijdens de kantine dienst.  

• Mensen die kantine dienst draaien zijn gastheer/vrouw voor de club. Er wordt ook 

verwacht dat je de tafels binnen en buiten regelmatig schoonmaakt en de toiletten 

regelmatig controleert. 


