Weert, 23-Maart-2012
Beste senior-leden,
Inschrijven bardienst
Inschrijven voor bardiensten 2012 is vanaf nu mogelijk op
http://tclichtenbergweert.nl/bardienst.
We willen iedereen die vorig jaar op de bardienst (zelf) heeft ingeschreven hartelijk
bedanken. Als je zelf inschrijft kun je makkelijker een geschikte datum uitzoeken, en we
hoeven je niet op te bellen, dat scheelt een hoop werk.
Je kunt op dit moment diensten kiezen t/m 22-Juli. Als deze set diensten volgeboekt is (en als
we de data voor competitie weten) komen de najaarsdiensten beschikbaar om te selecteren.
Regels voor de bardienst
 Ieder seniorlid moet 2 bardiensten per jaar doen, tijden kun je zelf uitzoeken op de
website.
 We hebben geen bovengrens qua leeftijd voor deze verplichting, wel een uitzondering
voor leden met een vaste speelochtend die dan zelf de bardienst verrichten, hoewel we
deze leden toch uitnodigen om 1 gewone bardienst te doen voor het sociale contact
met de club (b.v. tijdens een toernooi).
 De handleiding "hoe doe ik een bardienst" staat op de website in de bardienstpagina,
en zit in de klapper die bij de bar ligt. Bij iedere bardienst hoort een weekdienst
(waar je de sleutel en het zwarte tasje met consumptiekaarten van de bar ophaalt). Als
je voor het eerst dienst doet zal die je verdere details uitleggen.
Wanneer is de bar open
 Tijdens toernooien
 Alle maandag- en woensdagavonden
 Tijdens competitiedagen (donderdagochtend / vrijdagavond / zaterdag / zondag)
Mocht je met een groep van de bar gebruik willen maken op een tijd dat er geen bardienst is,
dan kun je de sleutel bij de weekdienst ophalen (na afspraak). Contactinformatie vind je op de
bardienstpagina.
Wijzigen bardienst
Een gekozen bardienst kun je in het systeem ook wissen (door het selecteren van het knopje
"doe deze dienst niet"), maar dat kan alleen kort na het inboeken van een dienst (b.v. als je je
in de datum hebt vergist). Voor verhinderingen op korte termijn moet je zelf een vervanger
zoeken. Als je niemand kunt vinden kun je mailen aan barpool@tclichtenbergweert.nl Dit
wordt een emaillijst van vrijwilligers die tegen betaling (15 euro per bardienst) vervanger
willen zijn Het bedrag moet je dan zelf betalen aan degene die voor je vervangt. Wil je zelf op
deze lijst staan, mail dan aan bardienst@tclichtenbergweert.nl.
Namens de barcommissie,
Marita Janssen/ Wim Verhallen / Simon Klaver
bardienst@tclichtenbergweert.nl

