Sluis, 11 april 2018
Beste leden
In het voorwoord van het clubblad 2018 heb ik aangegeven dat we binnen het bestuur
zouden bekijken of het mogelijk was de bardienst aan te passen. Reden daarvoor was
het gegeven dat we er de afgelopen jaren steeds vaker mee te maken kregen dat leden
hun geplande bardienst (één van de weinige “verplichtingen”, die je als lid van LTVS
hebt) niet nakwamen en ook niet voor een vervanger zorgden. Gevolg daarvan was
dat er diverse avonden geen toegang was tot het clubgebouw, vervelend voor collegaleden en ook niet gunstig voor de omzet.
Een idee was om ieder lid tegen betaling van een borg een sleutel te geven, zodat
hij/zij te allen tijde in het clubgebouw kon en zélf een consumptie kon pakken. Dat zou
dan moeten worden aangetekend op een individuele lijst, die periodiek zou worden
afgerekend. Het spreekt vanzelf dat iets dergelijks alleen lukt als erover en weer
vertrouwen is in de eerlijkheid en zorgvuldigheid. Wij als bestuur hebben dat
vertrouwen in onze leden, wij kunnen ons echt niet voorstellen dat een lid van dat
vertrouwen misbruik zou maken door consumpties niet aan te tekenen of bv. – in geval
van wijn – een glas zodanig vol te schenken dat dat in feite wel twee consumpties zijn,
maar er dan toch maar één noteren. Nogmaals, wij menen onze leden zodanig goed
te kennen dat we daar geen angst voor hoeven te hebben.
Waar we wel vrees voor hebben zijn bijkomende aspecten als aanvullen van de
voorraden in de koeling en schoonhouden van clubgebouw en kleedkamer. Dat zijn
taken die tot nu toe de bardienst hoort te doen (gebeurt overigens lang niet altijd). Wie
dat oppakt, als de vaste bardienst niet langer in beeld zou zijn en in feite iedereen een
stukje bardienst doet, baart ons wél zorgen.
Daarom hebben we besloten de bardienst in ieder geval dit jaar op de oude voet voort
te zetten met het dringende beroep op iedereen om zijn verplichting na te komen. Dat
is dan niet alleen op de ingeplande avond aanwezig zijn, maar ook daadwerkelijk de
werkzaamheden verrichten, die bij de bardienst horen. Voor alle zekerheid treft je de
taken van de bardienst bijgevoegd aan.
De bardienst wordt ingepland vanaf maandag, 16 april; informatie over de planning
van de bardienst ontvang je zeer binnenkort.
We doen een klemmend beroep op je medewerking en vertrouwen erop dat dat beroep
niet tevergeefs is.
Vriendelijke groet:
Bestuur LTVS
JV

