BARCOMMISSIE H.C. HISALIS

REGELS OMTRENT GEBRUIK CLUBHUIS
Met het nieuwe clubhuis en de enorme investering die de vereniging hiervoor heeft moeten
doen, zijn een aantal regels opgesteld om alle leden duidelijk te maken onder welke
voorwaarden gebruik van het clubhuis is toegestaan.
OPENING CLUBHUIS:
Op de officiële wedstrijddagen is het clubhuis geopend en wordt er door de barcommissie
bardienst en een barhoofd geregeld. Het barhoofd heeft de verantwoordelijkheid voor het
beheer van het clubhuis op deze dagen. Bij het organiseren van toernooien dient de
organisatie commissie vooraf overleg te voeren met de barcommissie hoe en door wie de
bardienst zal worden ingevuld.
OEFENWEDSTRIJDEN:
Indien coaches voor hun teams oefenwedstrijden organiseren, zijn zij zelf verantwoordelijk
voor het organiseren van een bardienst die voldoet aan de eisen van het bestuur. Het
gebruik van het clubhuis wordt gepland in overleg met de barcommissie, in verband met de
juiste bevoorrading en dergelijke.
VOORWAARDEN VOOR HOUDEN BARDIENST:
a) Degene die bardienst heeft is minimaal 18 jaar of ouder;
b) Deze persoon maakt geen deel uit van het team wat gebruik maakt van het clubhuis;
c) Bij gebruik van clubhuis worden de officiële schenktijden en sluitingstijden in acht
genomen;
Schenktijden: vrijdag
16.00 – 00.00 uur sluiting
zaterdag
16.00 – 20.00 uur sluiting
zondag
11.00 – 19.00 uur sluiting
d) Het clubhuis wordt samen met het team opgeruimd en “schoon en netjes” achter
gelaten;
e) Er wordt op een ordelijke wijze “kas gevoerd” en ingeleverd bij het sleuteladres;
f) Afsluiting clubhuis, inclusief nalopen diverse punten conform bar ABC.
OPENING VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN:
Indien teams het clubhuis willen gebruiken voor speciale gelegenheden (team barbecues,
team eten na de training, etc.), gelden ook bovenstaande regels. Het is toegestaan eten “van
buiten” mee te nemen, om dit in het clubhuis te nuttigen. Wel dient men de drankjes die
men gebruikt van de club te betrekken. Ook tijdens teamactiviteiten, blijft het clubhuis
toegankelijk voor leden. Teams zijn echter niet verplicht om leden toe te laten tot hun
activiteit. Indien een teamactiviteit eindigt en er zijn nog andere leden in het clubhuis,
waarvoor geen goede bardienst is georganiseerd, dienen deze leden ook het clubhuis te
verlaten en sluit de bardienst het clubhuis. Het clubhuis wordt niet voor privé-feesten ter
beschikking gesteld.

VERGADERINGEN:
Commissie voorzitters kunnen vergaderingen of bijeenkomsten ten behoeve Hisalis
organiseren in het clubhuis. Zij mogen de deelnemers op kosten van de vereniging koffie of
thee aanbieden. Indien er meer zaken worden aangeboden dient de bar officieel te worden
geopend en de kas aanwezig te zijn.
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