
Huis- en gedragsregels tenniskantine TV Ophemert   

 

 

De openingstijden van onze kantine is:  

 Maandagavond van 19.30 tot 23.00 uur  

 Tijdens evenementen als clubkampioenschappen, competities en toernooien  

 Regels ten aanzien van het schenken en gebruik van alcohol  

 Op bovenstaande tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken 

in onze kantine, verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is 

verboden. 

 Vrijwilligers die bardienst hebben dienen in het bezit te zijn van het certificaat Verantwoord 

Alcohol Schenken  

 De certificaten Verantwoord Alcohol schenken staan in een ordner in de kast (bovenste plank) Bij 

controle door de AVRI deze map overhandigen.  

 Bij vermoeden van overmatig alcohol gebruik zal er geen alcohol aan die persoon worden 

verstrekt 

  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of 

elders op het terrein van onze vereniging.  

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan 

in onze kantine of op het terras direct voor de kantine.  

 Personen die agressie of ander norm afwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 

vrijwilliger(s) uit ons clubhuis verwijderd.  

 Gebruik van douche, kleed- en toiletruimten  

 De leden die gebruik maken van de douches wordt verzocht deze zo droog mogelijk achter te 

laten, er kan hierbij gebruik worden gemaakt van een zgn. trekker. 

 De leden die gebruik hebben gemaakt van de kleedruimten wordt verzocht deze schoon en 

opgeruimd te verlaten en het licht uit te doen.  

Vrijwilligers die bardienst of andere diensten (zoals toernooicommissie) i.o.v. TV Ophemert 

hebben recht op. 

 Koffie en thee 

 Eén gratis consumptie 

 

 

 



 

 

 

 

Vrijwilligers die bardienst hebben zijn verplicht om:  

 De verwarming aan te zetten bij het openen van de kantine  

 Boodschappen op te schrijven op het krijtbord aan de binnenkant van de deur van de kast.  

  De inhoud van de koelkast bij afsluiten dienst aan te vullen.  

 De consumpties gelijk af te rekenen of in overleg met de vrijwilliger die bardienst heeft voor het 

verlaten van de tenniskantine op dezelfde dag.  

 De vaatwasser aan te zetten als deze (nagenoeg) vol is. De eerstvolgende vrijwilliger die dienst 

heeft is er verantwoordelijk voor dat de vaatwasser weer uitgeruimd wordt.  

 Er zorg voor te dragen dat de kantine opgeruimd wordt achtergelaten. Tafels met een natte doek 

schoon maken (binnen en buiten) 

 Eventueel ontvangen sleutels weer in te leveren bij de organisatie of bestuur. 

 Kassa afsluiten en opbergen 

 Calamiteiten en storingen te melden bij het bestuur  

Leden die als laatste onze kantine verlaten zijn verplicht om:  

 Te controleren of alle verlichting (ook in de kleedkamers en de toiletten) uit is  

 Te controleren of de ventilator, de muziek en de televisie uit is.  

 De verwarming lager zetten  

 Te controleren of alle deuren en het toegangshek afgesloten zijn.  


