WANNEER MOET IK BARDIENST DRAAIEN?
In principe hebben alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden een verplichting tot het draaien
van bardiensten. Het afkopen van bardiensten is NIET mogelijk en ook niet gewenst. We zijn
een club voor en door vrijwilligers en vinden het belangrijk dat iedereen hier een bijdrage aan
levert.
Voor een aantal vrijwilligers die binnen en/of buiten de lijnen al bepaalde activiteiten
verrichten voor de club (bijvoorbeeld trainer, coach, commissielid, bestuurslid) is er de
mogelijkheid om zich te beroepen op een vrijstelling. Uiteraard staat het u vrij om uzelf toch
in te plannen voor een bardienst .
HOEVEEL DIENSTEN MOET IK DRAAIEN?
De bardienstverplichting houdt in het draaien van 1 à 2 diensten per hockeyseizoen per kind.
(van augustus t/m juni).
HOE KAN IK COMMUNICEREN OVER MIJN BARDIENST?
De coördinatie van de bardiensten wordt gedaan door de barcommissie. Deze is te bereiken op
e-mailadres bar.planning@omhc.nl. Wij zullen proberen om zo snel mogelijk te antwoorden
op uw vragen/opmerkingen.
HOE WORDEN DE BARDIENSTEN INGEDEELD?
Vanaf het seizoen 2016-2017 kunt u tot drie weken van tevoren eenvoudig zelf uw
bardiensten inplannen. Hoe dit werkt, vindt u hier.
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.
Welke mogelijkheden u heeft als u bent ingedeeld op een moment dat het u niet uitkomt, leest
u verderop onder het kopje “Wat als ik mijn dienst niet kan draaien”
WAT VOOR DIENSTEN ZIJN ER?
U draait uw dienst altijd onder leiding van een barhoofd, die u aan het begin van de dienst
wegwijs maakt en uitleg geeft. Zorg dat u ruim op tijd bent om deze uitleg te ontvangen.
U heeft de keuze tussen 2 verschillende soorten diensten;
1

BARMEDEWERKER
U houdt het bargedeelte draaiende en neemt deel aan het actief verkopen van ons
barassortiment. Gedurende het weekeinde draait u uw dienst samen met andere ouders
onder leiding van een barhoofd, die u aan het begin van de dienst wegwijs maakt en uitleg
geeft. Dit gezien de mogelijke drukte gedurende het weekeinde.

2

WEDSTRIJDTAFEL
U bent het aanspreekpunt van de club voor de bezoekende teams. Verder bewaakt u zowel
het wedstrijdschema als het schema van onze fluitisten. 1 x per uur controleert u de
toiletten op reinheid en aanwezigheid van voldoende toiletpapier en handdoekjes.

WAT ALS IK MIJN DIENST NIET KÁN DRAAIEN?
U heeft zich ingeschreven/u bent ingedeeld maar u kan uw dienst eenvoudigweg niet draaien?
Dan hebt u de mogelijkheid om zelf een vervanger te zoeken. Het ruilen van een dienst is de
verantwoordelijkheid van de ouder. De barcommissie houdt zich in principe NIET bezig met
het zoeken van ruilmogelijkheid van een dienst!
Ruilen lukt meestal wel met iemand binnen het team van uw kind.
Mocht dit niet lukken dan kunt u op de barplanningslijst kijken met wie u zou willen ruilen.
Die lijst staat op de OMHC-site onder “Accomodatie” – “Barschema”.
U kunt het telefoonnummer van het lid waarmee u zou willen ruilen (hiervoor komen de
personen in aanmerking die ingedeeld zijn voor Bardienst of Wedstrijdtafel) opzoeken door in
te loggen op de OMHC-site rechtsboven onder Inloggen. Na inloggen op de site kunt u in de
blauwe balk in het zoekscherm de achternaam van degene met wie u wilt ruilen invoeren, op
zoek klikken en de gegevens verschijnen.
Verder hebben we in het ingelogde gedeelte een onderdeel “Vraag en Aanbod” waar mensen
kunnen vragen naar een vervanger voor een bardienst en/of waar mensen zich kunnen
aanbieden om voor iemand anders bardienst te doen.
(LET OP: bardienst mag alleen gedaan worden door personen ouder dan 18 jaar)
Indien het ruilen gelukt is, verzoeken wij u dit door te geven aan bar.planning@omhc.nl,
zodat dit in de administratie verwerkt kan worden.
WAT GEBEURT ER ALS IK NIET VERSCHIJN OP MIJN DIENST?
Wanneer u aanwezig bent voor uw bardienst of wedstrijdtafel dienst doet, laat u het barhoofd
op de barlijst aantekenen dat u verschenen bent.
Als u niet op komt dagen, betekent dit dat óf de barbediening stil ligt, het geen de club geld
kost, óf u laat iemand anders alleen staan tijdens een drukke dienst wat uiterst frustrerend kan
zijn. Bovendien is niet-verschijnen op een bardienst ook heel vervelend voor andere leden, die
langer dan nodig moeten wachten tot ze geholpen worden aan de bar.
Indien u niet verschijnt op de dienst waarvoor u zich heeft ingeschreven/waarvoor u bent
ingepland en u niet heeft geruild, dan laat u ons HELAAS geen andere mogelijkheid dan u
een boete op te leggen van € 75.
Wij vinden het niet leuk om boetes uit te delen. Laat dit duidelijk zijn. Echter het gedrag van
enkele mensen (en gelukkig is deze groep klein) m.b.t. het draaien van hun bardienst, laat ons
geen enkele andere manier om duidelijk te maken dat de verplichting voor het draaien van een
bardienst geldt voor iedereen. Mocht uw “barcollega” niet komen opdagen, laat het ons dan
weten via bar.planning@omhc.nl.
Als iedereen toch zijn steentje bijdraagt, zullen boetes uiteindelijk niet nodig zijn. Wij wensen
u een sportief en gezellig hockeyseizoen!
Met vriendelijke groet,
Barcommissie OMHC

