
Sleutelafspraak 
T E N N I S V E R E N I G I N G  B R E D A  N O O R D 
 
Indien jouw bardienst tijdens een doordeweekse avond of op een ochtend in het weekend 
valt, dan hoort het bij je verantwoordelijkheden als bardienst om te zorgen dat de kantine 
geopend wordt. Kijk goed middels onderstaande stappen of dit op jou van toepassing is. 
 
1. Kijk in de KNLTB app naar de dienstplanning (onder tab Club en vervolgens diensten) of 

je de eerste bent die die dag een bardienst heeft. Ben je de eerste, ga dan naar stap 2. Ben je 
niet de eerste bardienst, dan hoef je geen sleutelafspraak te maken. Sla dan stap 2 en 3 
over. 

2. Kijk in de KNLTB app naar de baanreserveringen (onder tab Spelen en vervolgens Baan 
reserveren). Kijk of er voor of gelijk met jouw bardienst een baan is gereserveerd met de 

volgende symbool:  (lopend poppetje). Zie je dit symbool, dan mag je er vanuit gaan 
dat er een trainer met sleutels aanwezig is. Je hoeft dan geen sleutelafspraak te maken. 
Zijn er geen trainingen op het moment dat jij je bardienst moet starten, ga dan naar stap 3. 

3. Maak een sleutelafspraak, door te bellen naar de leden in onderstaande lijstje 
Sleuteladressen. Je haalt daar voor jouw bardienst de sleutels op, opent de kantine voor 
aanvang van jouw bardienst en sluit de kantine ook weer af (behalve als je wordt afgelost 
door een andere bardienst). De sleutel lever je op hetzelfde adres weer in. Hoe je de 
kantine moet openen, kun je lezen in het bestand Open- en sluitlijst. 

4. Ook als je niet moet openen, is het mogelijk dat je wel de kantine moet afsluiten. Daarvoor 
ligt een setje sleutels in de kantine klaar. Stem af met de aanwezige trainers of tennissers 
of ze willen dat jij de kantine sluit, of dat zij dat doen. Vraag altijd goed na of ze weten 
hoe de kantine gesloten moet worden, of ze zelf sleutels hebben of waar ze de sleutels 
gaan inleveren. Indien je niet wordt afgelost door een andere bardienst en in overleg een 
andere tennisser de kantine afsluit, geef dit dan door aan Emelie of Liza. Indien je een 
setje sleutels van de kantine meeneemt om de kantine af te kunnen sluiten, neem dan ook 
contact op met Emelie of Liza, over waar en wanneer je de sleutels weer inlevert. 

5. Dreigt het tijdens jouw bardienst langdurig te gaan regenen, neem dan contact op met 
Emelie of Liza. Ga er wel vanuit dat je alsnog wordt verwacht om naar de club te gaan in 
verband met de weektaken die alsnog gedaan moeten worden. 

 
Sleuteladressen: 
    Harrie Seuntjens: 06-12162103 (Hoge Vucht, dichtstbijzijnde adres)  
    Thomas Mol: 06-30479848 (Princenhage)  
    Inez de Bruijn: 06-40725589 (Centrum)  
    Emelie Bral/Maxime van Eenennaam: 06-51553305/06-34443093 (Hoge Vucht)  
    Danielle van den Hoek: 06-21704012 (Haagse Beemden)  


