
 Eenieder blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar paviljoendiensten. Herplannen / ruilen 
mag via afhangbord.nl;  men dient bij verhindering zelf voor vervanging te zorgen (mits 
seniorlid). Deze regel geldt ook in geval van ziekte of blessures.  

 In geval van veranderingen is men verplicht dit aan te brengen op het schema achter de bar 
in het paviljoen. Dit is van groot belang voor de sleuteloverdracht. Bel voor de zekerheid 
even met de persoon waar de sleutel naar toe moet (adres of geruild, etc.)  

 Teken tijdens het draaien van een dienst altijd de lijst af die in het paviljoen hangt, zodat wij 
kunnen zien als iemand niet is komen opdagen. U kunt desnoods ook een briefje in de kassa 
doen met daarop de naam van de persoon die zijn/haar dienst niet heeft gedraaid. 

 De late diensten (tot 1:00 uur) worden in principe niet door dames gedraaid  
 De kantinediensten tijden de voor- en najaars-competities dienen door leden die ook aan de 

competitie meedoen gedraaid te worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat leden die 
donderdagavond competitie spelen een dienst op vrijdagavond moeten draaien en vice 
versa.  

 Instructies liggen achter de bar en in de keuken van het paviljoen. Kom eventueel iets eerder, 
dan kunt u deze rustig doorlezen.   

 Jeugdleden mogen niet worden ingeschakeld voor paviljoendiensten, ook niet als vervanger! 
Ook mogen uw kinderen niet achter de bar meehelpen.  

 De sluitingstijd van het paviljoen is bij evenementen om ± 01.00 uur.  
 Bij het niet draaien van de geplande dienst wordt een boete opgelegd van € 35,00 per dienst!  
 Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat het niet is toegestaan gelijktijdig met uw dienst 

te tennissen. U bent op de geplande uren verantwoordelijk voor het paviljoen en dat is niet 
mogelijk als u op de baan staat.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met een van de leden van de 
paviljoencommissie. Bijgaand vindt u een overzicht met de weekdiensten van de leden van de 
commissie voor het komende seizoen. 

 


