D.09 Clubhuisbeheer en - exploitatie
Protocol als bedoeld in artikel 9 lid 1 Huishoudelijk Reglement van de Tielse
watersportvereniging "de Waal"
Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal beheert naast de haven ook een
clubhuis. Voor beiden zijn zaken hieronder beschreven en vastgesteld. Daarnaast is beschreven
hoe de uitvoering geregeld is betreffende enkele wettelijke regelingen die zowel voor clubhuis
als voor de steigers geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
Voor het clubhuis en de steigers zijn de volgende wettelijke regelingen geheel of
gedeeltelijk van toepassing:


HACCP (hygiëne voorschriften)



ARBO wetgeving



Milieuwetgeving



Drank- en Horecawet



Legionella besluit



Eigen reglementen van de TWV De Waal

Exploitatie Clubhuis:
Onderstaande taken en verantwoordelijkheden worden gesplitst. De eerste taken zijn voor de
bestuursverantwoordelijke en de andere taken voor de bardienstmedewerkers.
Taken bestuursverantwoordelijke :


zorgt voor een rooster i.s.m. het bestuurslid die de havendiensten roostert en houdt
mutaties bij en geeft deze definitieve roosters door aan de penningmeester



draagt zorg voor alle inkopen, inclusief de materialen t.b.v. de natte cellen. Doet dit, indien
nodig, in samenspraak met penningmeester



draagt zorg voor het schoonhouden van clubhuis incl. natte cellen



werkt nieuwe bardienstmedewerkers in



stelt structureel bardienstmedewerkers op de hoogte van een of meerdere wettelijke
voorschriften



heeft overleg met de evenementencommissie i.v.m. evenementen



ziet toe op de openingstijden en dat clubhuis alleen toegankelijk is voor leden en aspirant
leden



neemt aan het einde van het jaar de voorraad op en geeft dit door aan de
penningmeester



voor zover van toepassing worden verpakkingen van consumpties met een beperkte
houdbaarheidsdatum structureel gecontroleerd en zo nodig verwijderd
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is (mede) verantwoordelijk voor alle uitvoeringen en beheer van bovenstaande
regelgevingen



bij calamiteiten in clubhuis en/of haven treedt deze op als contactpersoon samen met de
dienstdoende havenmeester (zie calamiteitenmap)

Taken bardienstmedewerkers:


tijdens openingstijden is een bardienstmedewerker aanwezig overeenkomstig het rooster



heeft overleg met havenmeesters i.v.m. passanten en vervangt hem bij tijdelijke
afwezigheid



ziet toe dat clubhuis en terras alleen wordt bezocht door (asp.) leden en passanten



alle consumpties dienen contant afgerekend te worden en worden verantwoord op de
hiervoor bestemde bonnen



zorgt voor afdracht van ontvangen gelden en maakt na afloop van de dienst een kasstaat
met bonnen op



de bardienstmedewerker verzorgt tijdens openingstijden de bloembakken aan balkon

Uitvoering en beheer van enkele wettelijke regelingen.
De meeste van onderstaande zaken zijn uitgebreider beschreven in de daarvoor bedoelde
protocollen of regelingen. Hieronder treft u een verkorte beschrijving aan met als doel dat deze
bekend zijn bij ieder lid en/of vrijwilliger en overeenkomstig gehandeld wordt.
HACCP (hygiëne voorschriften)
Om aan deze wetgeving te voldoen mogen in en om het clubhuis onder verantwoordelijkheid van
bestuur geen producten ingekocht/verkocht, uit- en ingepakt, bereidt etc. worden die onverpakt
zijn. Hieronder worden verstaan alle vormen van maaltijden, soepen, maar ook (borrel) hapjes.
Alleen verpakte producten, zoals nootjes/ chips etc. mogen ge- en verkocht worden.
Arbowetging
Ook hiervoor is een aparte instructie geschreven en moet door een ieder die zich op terrein of
accommodaties van de TWV De Waal gevolgd worden.

Milieuwetgeving:
Zowel bestuursverantwoordelijke van het clubhuis als de bardienstmedewerkers zien toe dat de
milieuwetgeving zoals voor ieder ingezetene van Nederland geldt ook in en om het clubhuis
gehandhaafd wordt.

Drank- en Horecawet:
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Alcoholhoudende dranken mogen alleen worden verkocht en verstrekt aan personen ouder dan
18 jaar. Dit moet duidelijk kenbaar gemaakt worden en op een zichtbare plaats in het clubhuis
aanwezig zijn. De TWV De Waal heeft enkele leden die in het bezit zijn van het certificaat
Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA).

Legionella besluit:
De TWV De Waal heeft destijds de eerste stappen gezet om aan deze wetgeving te voldoen
maar de afgelopen jaren is daar niet voldoende gevolg aan gegeven.
Inmiddels is hiervoor een aparte instructie voor geschreven en deze moet onverkort worden
uitgevoerd. Dit houdt in dat bardienstmedewerkers hierin ook een taak hebben.

Eigen reglementen en protocollen van de TWV De Waal
Naast de statuten heeft de TWV De Waal ook enkele huishoudelijke reglementen alsmede een
aantal protocollen waarin zaken zijn vastgelegd. Alle leden en vrijwilligers die op het terrein en/of
accommodaties zijn moeten zich hieraan houden.
Calamiteitenmap
De TWV De Waal heeft een aparte calamiteitenmap. Iedere bardienstmedewerker of andere
vrijwilliger van de vereniging dient hiervan kennis te nemen en bij calamiteiten volgens het
beschrevene in deze map te handelen.
Het bestuur van de Tielse Watersportvereniging de Waal,
Tiel, d.d. 14-04-2015

de voorzitter,
A. Roosemalen

de secretaris,
F.J.M. Rietbergen
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de penningmeester
P. Pijfers

