Beleid bardienst Mixed Hockey Club Uitgeest
Afspraken:
Zoals bij veel verenigingen, worden de bardiensten bij MHCU uitgevoerd door vrijwilligers. Om dit zo
soepel mogelijk te laten verlopen, heeft MHCU hiervoor de volgende regels opgesteld:
-

Van elk spelend lid in de jongste jeugd en junioren dient een ouder/verzorger bardienst te
draaien (zaterdag competitie).
Van de senioren en veteranenteams wordt verwacht dat zij met elkaar en voor elkaar de
bardiensten draaien (zondag competitie).

Uitgesloten van bardiensten worden:
•
•
•

•
•

Bestuursleden;
Coaches van jeugdteams (alleen voor het kind waarvan ze coach zijn, dus niet voor eventueel
andere kinderen die in een ander team spelen), maximaal 2 coaches per team;
Op verzoek scheidsrechters die alle wedstrijden van hun kind fluiten (alleen voor het kind
waarbij ze structureel fluiten, dus niet voor eventueel andere kinderen die in een ander team
spelen);
Mindervaliden die door een handicap niet in staat zijn bardiensten te draaien;
Vrijwilligers die zich op meerdere gebieden inzetten voor de club (bv clubscheidsrechters die
op regelmatige basis fluiten, ouders die training geven).

In alle voorgaande gevallen bepaalt de voorzitter van de horecacommissie in samenspraak met het
bestuur of een ouder/verzorger voor uitsluiting in aanmerking komt.
Inplannen bardiensten:
Gemiddeld draait een ouder/verzorger per kind 3 bardiensten per seizoen. De diensten worden
zoveel mogelijk tijdens de wedstrijden van het kind als het thuis speelt ingepland. Een dienst varieert
van 1,5 uur tot 2 uur (afhankelijk van de planning van de wedstrijden en beschikbaarheid van de
velden).
Ouders/verzorgers kunnen de bardiensten ook zelf vooraf inplannen. Zodra de speeltijden van de
thuiswedstrijden bekend zijn, worden de diensten opengesteld.
Via de website https://team.lisa-is.nl/login of via de LISA-app op telefoon of tablet, kunt u inloggen
met het lidnummer van uw kind en het wachtwoord dat u bij via de club verkregen hebt.
Op de website kunt u bovenin kiezen voor het tabblad club en vervolgens diensten. Hier staan alle
opengestelde diensten en kunt u zich aanmelden.
In de app kunt u via het uitklapmenu kiezen voor het tabblad Meer, vervolgens Plan uw dienst. Hier
staan alle opengestelde diensten en kunt u zich aanmelden
In de week voorafgaand aan de speeldag, worden door de barplanner alle niet ingevulde diensten
opgevuld! U ontvangt dan een mail waarin uw dienst wordt medegedeeld. Indien u verhinderd bent
om deze dienst te draaien, wordt er verwacht dat u ZELF voor vervanging zorgt.
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DOOR ZELF VOORAF DE DIENST IN TE PLANNEN, VOORKOMT U DAT U INGEDEELD WORDT OP EEN
DAG DAT U VERHINDERD BENT.
Indien u niet komt opdagen voor een bardienst, krijgt u van het bestuur een mail, waarin u wordt
gewezen op uw plicht om een bardienst te draaien. U wordt automatisch ingedeeld voor de
eerstvolgende thuiswedstrijd van uw kind.
Graag ontvangen wij een melding via bardienst@mhcu.nl als u kennis heeft van het afwezigheid van
een persoon die bardienst had moeten draaien, zodat het bestuur deze persoon kan mailen.
Draaien van bardiensten
Elke zaterdag en zondag als er gespeeld wordt, bestaat de barbezetting uit barhoofden en
barmedewerkers. Er zijn uitgebreide instructies beschikbaar van wat er verwacht wordt van de
barhoofden en barmedewerkers en hoe de verschillende apparaten (kassa, koffiemachine etc.)
werken.
Elke zaterdagochtend is er van 8.15 uur tot 11.30 uur een vast barhoofd aanwezig. Deze persoon
weet hoe alles werkt en zal de nieuwe ouders/verzorgers helpen en begeleiden bij het draaien van
de bardienst. Er is dus altijd een ervaren barhoofd aanwezig in de ochtend.
Wij zijn nog op zoek naar extra barhoofden! Ook voor in de middag om af te sluiten. Vind u het leuk
om het team van barhoofden te komen versterken, stuur dan een mail naar bardienst@mhcu.nl.
Alleen met elkaar kunnen we de bardiensten soepel laten verlopen en kunnen we ervoor zorgen dat
een belangrijke inkomstenbron van de club gehandhaaft blijft.
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