Uitgangspunten bardiensten:
•

Ouders van de (jongste) jeugd en de seniorleden draaien minimaal 2 bardiensten van
2 uur per seizoen. Voor seniorleden is dit nieuw. Seniorleden kunnen zichzelf
inplannen voor de bardienst, of de bardienst afkopen.

•

Ouders van Funkey en Benjamins hoeven maar 1 bardienst van 2 uur per seizoen te
staan.

•

Vrijstelling voor het draaien van de bardiensten is er voor trainers, coaches, vaste
scheidsrechters, bestuur, commissies en trimleden.

Dit seizoen zullen we de bardiensten geleidelijk gaan uitbreiden. Binnenkort zal ook een
keukendienst worden toegevoegd. Via de website of de LISA app kun je je voor deze
bardiensten indelen. Jeugdleden die 16 jaar of ouder zijn mogen zelf hun bardiensten
draaien. Instructies hiervoor vind je ook op de website
Openingstijden bar
Woensdagmiddag, Donderdagavond, Vrijdagmiddag en avond, Zaterdag en Zondag. De
beschikbare tijdsblokken zijn aangegeven onder "barmedewerker”. LET OP "Barhoofd” wordt
ingevuld door onze vaste poule van invallers.
Afkopen
Het is mogelijk om je bardiensten af te kopen. De kosten voor afkoop bedragen € 20,- per
dienst. Als je dit seizoen wilt afkopen, geef dit dan vóór 30 september aanstaande door aan
de barcommissie (bar@hchoekschewaard.nl). De barcommissie zorgt er dan voor dat jullie
bardienst wordt overgenomen en je een factuur voor de afgekochte diensten ontvangt. Je
hoeft dan alleen nog maar zorg te dragen voor een tijdige betaling aan de club.
Belangrijk:
Als je je dienst ruilt is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan de barcommissie
(bar@hchoekschewaard.nl).
Aanwezigheid
Het is van groot belang dat je aanwezig bent op het moment dat je bent ingepland. Niet
komen betekent dat je andere mensen, die wel netjes zijn gekomen, zeer benadeelt. Vaak
zal er dan hals over kop mensen moeten worden ingeschakeld. Dit is niet alleen heel
vervelend, maar kost ook geld. Het is om die reden dat wij een boete beleid hebben
ingesteld. Dus helaas moeten we bij een ‘no-show’ een boete in rekening brengen van € 50,per bardienst.
Daarnaast geldt dat indien je je zelf het hele seizoen niet hebt ingepland, je ook een bedrag
van € 50 bent verschuldigd. Er moeten dan namelijk betaalde krachten worden ingezet en
deze moeten ergens uit betaald worden.
Tot slot
Maak het voor iedereen gemakkelijk en deel je zelf op tijd in voor een bardienst. Wil je het
afkopen, doe dit dan op tijd. Sanctioneren is voor niemand plezierig. Zorg dat het ook niet
nodig is.

