Jaarverslag Barcommissie 2016
De barcommissie is sinds enkele weken weer op volle sterkte met de welkome terugkeer van Bernd
Bos in de commissie. Momenteel bestaat de commissie dus weer uit 4 leden: Baukje Ijlstra, Bernd
Bos, Arco van den Broek en voorzitter Peter Zandbelt.
2 jaar geleden hebben we een aantal maatregelen genomen die de barbezetting weer op peil
moesten brengen en de verzuimen tot een minimum moesten gaan beperken. Denk aan inschrijven
van bardiensten bij het uitdelen van de passen en het invoeren van de lijst met vrijwilligers die tegen
een vergoeding een bardienst kunnen overnemen in geval van nood. Dat is ook in 2016 weer
succesvol gebleken. Daarnaast hebben zeer veel mensen vrijwillig bardiensten ingepland zoals eerste
jaars leden, 70+-ers, vrijwilligers met vrijstelling, bestuursleden etc. Mede dankzij hen was de bar
weer vrijwel altijd goed bezet.
Net als voorgaande jaren maken we weer gebruik van sleuteladressen en barcommissarissen. Veel
mensen hadden begin 2016 aangekondigd te willen gaan stoppen, maar gelukkig hebben we weer
veel personen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen, en dat is door iedereen fantastisch
gedaan!
Een belangrijk project van het bestuur, met directe invloed op de bar, was afgelopen jaar de invoer
van een nieuwe kassa en de afschaffing van betaling met contant geld. Na een korte gewenperiode
kunnen we zeggen dat dit een geslaagd project is wat zeker heeft bijgedragen aan de hoge baromzet
dit jaar! Hartelijk dank aan Wouter voor alle uren die hij in dit project heeft gestoken.
Sinds 2016 betrekken we de wijnen via onze lokale sponsor De Wijnkelder in Barendrecht. Na een
smakelijke proeverij in Februari hebben we een heerlijke witte, rosé en rode wijn uitgezocht. Ook alle
wijnen voor speciale gelegenheden worden voortaan via De wijnkelder betrokken. Van diverse
kanten zijn er verzoeken gekomen om dit jaar eens tijdens evenementen een speciaal bier te
schenken. Via onze sponsor Elsco kunnen we hier zeker iets in betekenen. Zijn er verzoeken, dien ze
bij ons in en we kunnen gezamenlijk kijken wat we kunnen doen.
De keuken werd afgelopen jaar gerund door John Chow in samenwerking met een groot aantal
vrijwilligers. Dat gaat helaas geen doorgang meer vinden in 2017. John zal binnenkort een plan
presenteren hoe we de maaltijdvoorziening tijdens competitiedagen gaan inrichten.
Een heikel punt is en blijft het opleggen van een verplichte vergoeding bij het niet komen opdagen bij
de bardienst. We hebben dit op veler verzoek ingevoerd, maar de uitvoer gaat toch vaak gepaard
met zeer boze reacties en soms zelfs opzeggingen. Enerzijds moeten we streng zijn, maar we willen
vanzelfsprekend geen leden wegjagen. De “boeteregeling” blijft bestaan, maar wij als barcommissie
zullen de communicatie hierover beter proberen te stroomlijnen.
Laten we er een leuk tennisjaar van maken en tot ziens aan de bar!
Voorzitter Barcommissie, Peter Zandbelt

