Handleiding Invullen Bardiensten 2020

Inleiding
Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis- en Padel
vereniging (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2020.
Het invoeren wordt online via internet uitgevoerd.
De regels en tijdschema m.b.t. het inplannen van de bardienst die het bestuur voor het
jaar 2020 heeft gemaakt zijn in bijlage 1 van dit document te vinden.
Inloggen
Klik hier om naar de (bar)Dienstenplanner van NTC te gaan.
Je komt dan in volgende het inlogscherm.

Als het de eerste keer is dat je het systeem gebruikt, moet eerst een wachtwoord worden
ingesteld. Vul je bondsnummer in, klik op “Wachtwoord vergeten” en volg de instructies
op.
Als het wachtwoord is ingesteld log je in met je bondsnummer en wachtwoord.
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Inplannen van bardiensten
In het volgende scherm kan je na het selecteren van een maand aan de linkerkant de
nog beschikbare bardiensten van die maand zien.
Aan de rechterkant van het scherm zie je welke bardiensten je hebt ingepland (indien al
ingepland).
Opmerking:
De voorbeeldschermen zijn gemaakt met het account van Ferry Adolfs.

Als je een bardienst hebt gevonden die je wilt inplannen, klik je op “Details”. Er kunnen
meerdere bardiensten op hetzelfde tijdstip zijn.
LET OP:
Er zijn bardiensten van 2, 3 en 4 uur. Een beperkt aantal bardiensten tellen
dubbel. Bijv. bij een toernooi. Je moet totaal 8 uren bardienst inplannen.
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Met de knop “Inplannen” op het volgende scherm wordt de gekozen bardienst ingepland.

Dan verschijnt je naam in het scherm (in dit voorbeeld Ferry Adolfs) en je klikt op “Terug
naar de lijst”. Zie hieronder.
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Op het scherm hieronder is te zien dat de zojuist ingeplande bardienst van woensdag 17
juli 2019 onder “Mijn diensten” aan de rechterkant staat.

Van de bardienst die nu is ingepland krijg je een email. Zie hieronder.
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Wijzigen inschrijving bardienst
De (bar)Dienstplanner staat (nog) niet toe om zelf een geplande bardienst te wijzigen.
Wil je een ingeplande bardienst wijzigen, stuur dan email naar
barcommissie@nijkerksetennisclub.nl. De wijziging wordt door de barcommissie uitgevoerd.
Wijzigingen worden alleen doorgevoerd als de betreffende bardienst minimaal over 14
dagen plaats vindt.
Bardienstvervangers inzetten
1. Je kunt je diensten ook laten vervullen door een betaalde bardienstvervanger.
2. Je stuurt jouw verzoek per e-mail naar barcommissie@nijkerksetennisclub.nl .
3. Een van de bardienstvervangers neemt contact met jou op en schrijft voor een extra
dienst in.
4. De bardienstvervanger geeft aan de barcommissie door van wie een extra dienst is
overgenomen.
5. De Barcommissie zal bij de afkoper “ingepland” registreren.
NB! Het betalen van het afkoopbedrag van € 30,- (per bardienst van 4 uur) dient per
direct aan de barcommissie van NTC te worden betaald (bankrekeningnummer:
NL70RABO0328052795 op naam van bardienst).
Vragen
Heb je vragen of kom je er niet uit, neem dan gerust contact op met de barcommissie,
emailadres barcommissie@nijkerksetennisclub.nl.
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Bijlage 1
Regels en tijdschema voor de bardienstplanning 2020
Voor 2020 gelden de volgende regels:
1. Elk NTC lid van 18 jaar of ouder moet 8 uren bardienst per jaar draaien.
Word je in 2020 18 jaar, dan is het aantal verplichte bardiensten
afhankelijk van de datum waarop je 18 jaar wordt. Vraag dit na bij
barcommissie, emailadres barcommissie@nijkerksetennisclub.nl.
2. De barbezetting zal, behoudens tijdens grote evenementen zoals
toernooien e.d. altijd door één lid gedraaid worden, ook in de avonduren.
Dat is nodig omdat we anders handen tekortkomen. Als twee leden toch
gezamenlijk een bardienst willen doen, dan is dat natuurlijk niet verboden, maar
het geldt wel als de bardienst voor één van de twee. In dat geval zouden ze dus
gezamenlijk 16 uur bardienst voor hun rekening kunnen nemen, elk 8 uur,
waarbij de ander aanschuift. Omdat degene die de late bardienst heeft ‘s-avonds
niet alleen de bar mag afsluiten doen we een continu beroep op de laatste
bezoekers om even te wachten tot de bardienst opgeruimd heeft en zij dan
gezamenlijk het pand kunnen verlaten. Dat geldt zowel voor mannelijke als voor
vrouwelijke barkeepers!
3. Afkopen van de bardienst moet je zelf regelen. Iedereen die wil afkopen kan
een beroep doen op een lijst van personen die zich bij de vereniging zullen
aanmelden om bardiensten over te nemen tegen betaling van € 30,- per bardienst
van 4 uur. Afkoop van de bardiensten loopt via de Barcommissie, zie de instructie
onder Bardienst vervangers. Leden die tegen betaling bardiensten willen
overnemen dienen zich te melden bij de barcommissie, emailadres
barcommissie@nijkerksetennisclub.nl.

4. Degenen die hun bardienst om wat voor reden dan ook willen afkopen dienen zich
uiterlijk 31 december 2019 bij de barcommissie te melden.
Degenen die ondanks alles toch nog menen om géén bardienst te hoeven doen
moeten zich melden bij de voorzitter (voorzitter@nijkerksetennisclub.nl). Wie zich
niet meldt wordt geacht gewoon zijn of haar eigen bardienst in te plannen.
5. Bardienstplicht betekent ook dat je het Certificaat “Verantwoord Alcohol
Schenken” dient te hebben. Klik hier voor meer informatie.
6. Vrijwilligers moeten minimaal 1 bardienst van 4 uur draaien, ongeacht het aantal
vrijwilligersuren die hij of zij al binnen onze vereniging besteedt.

Alleen op deze manier krijgen we de gewenste barbezettingen rond.
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Hieronder vinden jullie het tijdschema voor de bardienstplanning:


Aanmelden van leden die bardiensten willen overnemen tot uiterlijk dinsdag 31
december as. bij de barcommissie, emailadres
barcommissie@nijkerksetennisclub.nl.




Aanmelden door leden die hun bardienst willen laten afkopen door één of meer
bardienstvervangers, uiterlijk dinsdag 31 december as. bij de barcommissie.
Bardienstplanning door de leden vanaf 7 december a.s. tot uiterlijk
dinsdag 31 december a.s. Deze planning kan ook nog persoonlijk op de
club worden gedaan en wel op zaterdag 7 december a.s. van 10.00 –
12.00 uur en op dinsdagavond, 10 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur.

Op maandag 31 december moet de volledige bardienst voor het jaar 2020 zijn ingepland.
Let op: zonder ingeplande bardienst, zelf aangemeld via de website, persoonlijk op 7 of
10 december in de kantine of afgekocht via derden, of via een door het bestuur per lid af
te geven ontheffing, zal er géén KNLTB pas kunnen worden afgegeven.
Degenen die bardiensten van anderen overnemen zullen dit bij hun planning opgeven
aan het secretariaat, waardoor de afkopers automatisch als “ingepland” geregistreerd
zullen worden.
Vanaf 1 januari 2020 zal de barcommissie alle bardienstplichtige leden, die zelf
geen bardiensten hebben ingepland, inplannen. Deze, door de barcommissie,
ingeplande bardiensten dienen verplicht te worden voltooid.
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