HOE KAN IK MIJ INSCHRIJVEN VOOR BARDIENSTEN?
Vanaf het seizoen 2016-2017 kunt u tot drie weken van tevoren eenvoudig zelf uw
bardiensten inplannen. Na deze inschrijfmogelijkheid gaat de barplanning de openstaande
diensten opvullen. Als u zich niet zelf heeft ingeschreven loopt u dus het risico ingepland te
worden op een dienst die voor u niet goed uitkomt. Wees er dan ook snel bij, zodat u op een
voor u geschikt moment bardienst kunt doen.
Zelf inplannen voor een bardienst gaat als volgt: vanaf uw computer kunt u inloggen op de
OMHC-site door rechts bovenin op Inloggen te klikken

en met het lidmaatschapsnummer en
wachtwoord van uw kind in te loggen.
(tip: vink “onthoud mij aan” om het
inloggen de volgende keer eenvoudiger te
maken)
(Ieder lid waar het mailadres van bekend
is heeft een mail gekregen met
wachtwoord en inlogcode. Hebt u geen
mail(s) met de inlogcodes van uw
kind(eren) ontvangen, dan staat uw
mailadres niet of onjuist in het systeem van de club. Coaches/trainers geven geen
mailadressen aan de webmaster door!
Mocht u de inloggegevens van uw kind kwijt zijn, dan kunt u via website@omhc.nl de
inlogcode en wachtwoord opvragen.
Bardienst inplannen gaat
als volgt:
Klik bovenin de blauwe
balk op “Club”

Klik vervolgens op “diensten”

Kies een geschikte datum en tijd en functie uit en klik op “Inplannen”.
U kunt hierbij kiezen uit de Dienst “Barmedewerker” of “Wedstrijdtafel”, waar een groen
vinkje en “Inplannen “ bij staat.
Let op dat u alleen een tijd kiest waarbij “Barmedewerker” of “Wedstrijdtafel” vermeld staat.
Tijden met vermelding “Barhoofd” of “Keuken” zijn uitsluitend voor de vaste
barcommissieleden bedoeld.

U bent nu ingepland voor de aangegeven bardienst.

Zelf wijzigen op de site is mogelijk tot 3 weken vóór de betreffende dienst. Hierna is wijzigen
via de site niet meer mogelijk. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, stuur dan een mail aan
barcommissie@omhc.nl of suzanne.huijer@omhc.nl .

Een andere mogelijkheid is inplannen via de OMHC App:
Via de streepjes aan de linkerkant naar het menu

Kies voor “Meer”

Kies “Plan uw dienst”

Kies de gewenste datum met een
vrije plaats

Kies bij de gewenste tijd voor “Plan mij in”
Bevestig uw keuze.
Let op dat u alleen een tijd kiest waarbij
“Barmedewerker” of “Wedstrijdtafel” vermeld staat.
Tijden met vermelding “Barhoofd” of “Keuken”
zijn uitsluitend voor de vaste barcommissieleden bedoeld.

Zelf wijzigen in de app is mogelijk tot 3 weken vóór de betreffende dienst. Hierna is wijzigen
via de app niet meer mogelijk. Mocht u vragen/opmerkingen hebben, stuur dan een mail aan
barcommissie@omhc.nl of suzanne.huijer@omhc.nl .
Wij danken u alvast hartelijk voor het draaien van de bardienst en wensen u een sportief en
gezellig hockeyseizoen!
Barcommissie OMHC

