
Zelf inplannen van kantine diensten 
 

Dit document bevat een uitleg voor de leden van TC Daalmeer over wat je moet doen om zelf de 
kantinediensten te plannen. 

Het proces bestaat uit 3 stappen: 

1. Inloggen op de website 
2. Een datum kiezen waarop nog geen dienst is gepland. 
3. De geplande datum vastleggen 
4. (Eventueel) geplande datum aanpassen 

Inloggen in de website 
 

Elk lid van de vereniging heeft inlogcodes ontvangen. In de praktijk blijkt dat niet iedereen de 
inlogcodes nog heeft of heeft bewaard. De inlogcodes bestaan uit een Toegangscode en een 
Wachtwoord. De vereniging heeft via email deze informatie (ooit) toegestuurd. De Toegangscode 
bevat onderdelen van de naam en het Wachtwoord is een willekeurige reeks cijfers en letters.  

Inloggen als u de inlogcodes nog weet. 
Rechtsboven op de homepage vindt u de inlogvelden: 

 

Hierin de Toegangscode en het Wachtwoord invullen en daarna op Inloggen klikken. 
Let op: deze informatie is hoofdletter gevoelig 

Inloggen als u geen Inlogcodes (meer) heeft. 
Als u niet meer beschikt over de juiste inlogcodes kunt deze opnieuw aanvragen. Klik daarvoor op de 
link Nieuw of Vergeten 

 

Hierna verschijnt een nieuw scherm (volgende pagina). 

Vul hierin minimaal de velden in die zijn gelabeld met een sterretje (*). 
Het email-adres moet het adres zijn zoals die bij de ledenadministratie bekend is. 
Met uw juiste bondsnummer en achternaam en roepnaam is toegangsinformatie opvragen is ook 
mogelijk. 

Via email krijgt u uw Toegangscode en een nieuw Wachtwoord toegestuurd. 



 

 

 

Hoe kunt u herkennen of u succesvol bent ingelogd in de website 
Dit kunt u herkennen doordat de inlogvelden er anders uitzien: 

 



Een datum kiezen waarop nog geen dienst is gepland. 
Om een datum te kunnen kiezen moet eerst de planner worden geopend. 
U kunt de planner bereiken via het hoofdmenu en menuoptie Voor Leden en daarna menukeuze Bardiensten.  Deze pagina verschijnt dan en door in het 
rooster van de komende periode ergens op Reserveren te klikken wordt de planner geopend.  

 

Let op: Hiermee wordt dus geen datum vastgelegd, alleen de dienstenplanner wordt geopend.   

  



 

Het onderstaande scherm wordt dan getoond  (kan afwijken wat betreft inhoud): 

 

Hierin is het volgende zichtbaar: een reeks maandkalenders afhankelijke van de grootte van uw beeldscherm en de planbare en de reeds geplande diensten. 
De dag van de kantinedienst die bij de vorige stap is gekozen wordt zichtbaar. 

Kies nu een datum waarop u een kantinedienst zou willen vervullen. 
De kalenders aan de bovenzijde laten niet direct het volledige seizoen zien. De kalenders kunnen worden opgeschoven met behulp van de balk aan de 
onderzijde. 



 

 

Door deze schuifbar te verplaatsen schuiven de kalenders aan de bovenzijde op richting het einde van het seizoen. U kunt dus tot eind maart van het 
huidige seizoen plannen 

 

Let op: Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld de avonddiensten niet zichtbaar zijn. Onder de kalenders bevinden zich a.h.w. 3 langgerekte groene knoppen. 
In onderstaand voorbeeld is ‘Dag’ geselecteerd, zichtbaar door de groene kleur. Als de ‘Ochtend’ knop is geselecteerd worden alleen de (niet planbare) 
ochtenddiensten getoond. Door op ‘Dag’ te klikken worden alle diensten weer zichtbaar. 

 



Klik op de datum in de kalender waarop u een kantinedienst wilt vervullen.  

Let op: De Opener- en Vervanging diensten kunt u niet plannen, alleen de bardiensten. 

De kantinedienst van de avond die is geselecteerd kan reeds gereserveerd zijn door een ander lid. Dit kunt u herkennen aan de naam in het blok tussen 
20:00 uur en 22:30 uur. In onderstaand voorbeeld wordt de bardienst vervult door Bart Clever. Normaal gesproken wordt er slechts 1 persoon aan een 
bardienst gekoppeld. Slechts bij uitzonderingen wordt getoond dat er nog een vrije plaats beschikbaar is. 

In dit onderstaand voorbeeld moet opnieuw een datum worden geselecteerd uit de kalender. 

 

 

 

  



De geplande datum vastleggen 
Dit voorbeeld toont dat de bardienst (blauw en geen naam) tussen 20:00 uur en 22:30 kan worden gereserveerd. 

 

Het systeem voorziet erin om meerdere diensten op eenzelfde dag te plannen. Bij TC Daalmeer is er voor gekozen om slechts 1 dienst per dag planbaar te 
maken. Om een leeg blok daadwerkelijk te kunnen plannen moet op het omcirkelde ikoon worden geklikt. 

 

 

Hierdoor verschijnt de planbare Bardienst: 
Door op ‘Bardienst reserveren’ te klikken en in bevestigingsscherm op de gele bevestigingsbalk te klikken wordt de reservering vastgelegd, eventueel met 
een korte toelichting. 

            



Wijzigen of verwijderen van een reservering. 
 

Het is mogelijk om een geplande dienst te verwijderen. 

Let op: dat kan niet korter dan 30 dagen voor aanvang van de dienst. 

Zoek hiervoor in het rooster de geplande dienst op en klik op het uitroepteken boven in het blok: 

 

Dit scherm verschijnt dan: 

 

Door op de knop annuleren: IEDEREEN te klikken worden de geplande dienst verwijderd. 


