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Reglement en inroosterprocedure voor bardienst TV de 
Schans. 
 
1 Waarom bardiensten? 
2 Wie is er vrijgesteld van bardiensten? 
3 Wat zijn de taken van de barcommissie? 
4 Hoe en wanneer kun je aanmelden voor de bardiensten? 
5 Hoe werkt het inroosteren/afkopen?. 
6 IVA certificaat. 

 
1 Waarom bardiensten? 
Zoals vele verenigingen in Nederland is TV de Schans financieel voor een groot deel 
afhankelijk van sponsoren en baropbrengsten. 
Bij TV de Schans is gekozen voor een verplichte bardienst uitgevoerd door de leden. 
Door dit systeem kunnen we optimaal gebruik maken van de kantine, en daarbij 
redelijke consumptieprijzen blijven hanteren.  
Het lidmaatschap van de Schans houdt dus automatisch in dat een aantal (meestal 2 
of 3 dit is afhankelijk van het aantal leden) bardiensten per jaar verplicht zijn. 

 
2 Wie is er vrijgesteld van bardiensten? 
Leden die gebruik maken van de afkoopregeling. 
Leden die voor 1 januari van een nieuw seizoen 65+  of nog geen 21 jaar zijn 
(afhankelijk van het ledenaantal kan deze grens jaarlijks worden bijgesteld). 
Leden die bij de ledenadministratie als rustend lid geregistreerd staan. 
Leden die ere lid zijn of met een speciale reden. 

 
3 Wat zijn de taken van de barcommissie? 
De barcommissie bestaat uit 7 personen waarvan een 1 vertegenwoordiger in het 
dagelijks bestuur. 
De commissie beheert het programma  “bardienstrooster.nl”  en houdt toezicht op het 
correcte inroosteren en uitvoeren van de bardiensten.  
Tijdens grote toernooien en/of evenementen zorgen zij voor extra toezicht op 
barbezetting en catering. 
Zij verzorgen bardienst instructie aan (nieuwe) leden. 
De barcommissie is verantwoordelijk voor de uitgave / inname  van de z.g. “barzak”. 
Verantwoordelijk voor de kassa instellingen/backoffice en onderhoud. 

  
De commissie bestaat uit de volgende personen: 

- Andre Vonk Ravelijn 109 G’Berg 06-13214644 (contact persoon bestuur) 

- Anthony Heesters Gouverneurslaan 25 G’Berg 06-51762125 (contact persoon 

bardienstrooster.nl) Email barcommissietvdeschans@casema.nl 

- Carrie Weterings Graaf Floris 5 straat 10 G’berg 06-53730411 

- Myriam Mayvis Spoorwiel 1 R‘veer 01612-521531 

- Eildert Boekholt Stationsweg 29 G‘Berg 06-48921623 

- Fred Hooijmaijers Elisabethstraat 12 G’Berg 06-22776576 

- Jeroen Londerman Markt 44c G’Berg 06-24420183(contact persoon 

bardienstrooster.nl) 

mailto:barcommissietvdeschans@casema.nl
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4 Hoe en wanneer kun je aanmelden voor de bardiensten? 
Het bardienst-seizoen loopt van 1 januari tot 31 december. 
Medio december voorafgaand aan een nieuw seizoen krijgen de leden die  
“bardienstplicht” hebben, een e-mail. 
In deze mail staat een startdatum vermeld, en een verzoek om vanaf die datum het 
bardienstrooster voor het nieuwe seizoen naar eigen keuze in te plannen. 
Bij geen, onjuist, of ongeldig, e-mailadres, proberen we via telefonisch contact het 
juiste e-mail adres te achterhalen. 
Om onregelmatigheden te voorkomen volgt er vlak voor de startdatum nog een 
herinneringsmail waarin tevens de code/wachtwoord staat. 
Vanaf dat moment heeft men circa 3 weken de tijd om het inroosteren of  het afkopen 
te regelen. 
Let wel! Na deze periode word je willekeurig door het “systeem” ingedeeld. 
Leden die zich gedurende het nieuwe seizoen hebben aangemeld kunnen door de 
barcommissie indien nodig handmatig ingepland worden. 
Uiteraard gebeurt dit wel in overleg. 

 
5 hoe werkt het inroosteren/afkopen?: 

- Inloggen 

- Inplannen 

- Afkopen 

- Ruilen  

- Profiel aanpassen 

Aanloggen op het programma “bardienstrooster.nl 
Elk lid ontvangt, of heeft al een unieke code met een persoonlijk wachtwoord. 
Deze code verandert nooit en is dus altijd geldig. 
Met deze code log je in op internetprogramma www.bardienstrooster.nl  (Zie onder). 

 

file:///C:/AppData/Documents%20and%20Settings/Fam%20de%20Jongh/Local%20Settings/Temp/Rar$DI00.078/www.bardienstrooster.nl
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Bij elk menu onderdeel is een info  geplaatst. 
Gebruik deze indien het niet duidelijk is. 

  MIJN DIENSTEN 

  AANMELDEN DIENSTEN 

  RUILE DIENSTEN 

  DIENSTEN OVERZICHT 
 
Inplannen: 
Na het aanloggen zal er normaal een window verschijnen met de  volgende zin: 
Mijn diensten: U hebt nog 3 verplichte diensten open staan. 
KLIK HIER om u aan te melden voor diensten. 
Let op dit is een voorbeeld en kan elk jaar anders zijn! 
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Maak een keuze door een gewenste datum te selecteren, tot je alle diensten 
ingeroosterd hebt (let op dit is een voorbeeld). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afkoop regeling. 
Het afkoopbedrag voor 2017 is vastgesteld op  € 35 per bardienst, dus bij 2 
verplichte diensten is de totale afkoopsom voor 2017 € 70 te voldoen voor  
1 januari van het nieuwe seizoen. 
Log aan op het programma “bardienstrooster.nl” met je persoonlijke code. 
En klik vervolgens op: 
Wilt u alle diensten afkopen KLIK HIER 
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In het venster dat dan verschijnt, vindt u instructie voor de betaling en een link om de 
barcommissie in te lichten dat je de bardiensten af wilt kopen. 
KLIK HIER om contact op te nemen met de barcommissie. 
Vul een bericht naar eigen keuze in en klik op de knop “verstuur”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ruilen: 
Men dient altijd zelf voor vervanging te zorgen. 
Er is een mogelijkheid om (via het programma of telefonisch) zonder tussenkomst 
van de barcommissie onderling te ruilen. 
In het programma is dat de optie: Wilt U een dienst ruilen? KLIK HIER 
U krijgt dan een venster met de diensten van u zelf, selecteer hier de dienst die u wilt 
ruilen. 
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Tevens kan men gebruik maken van de regeling om een ander lid tegen betaling de 
dienst over te laten overnemen. 
Dat is de optie: Wilt U een enkele dienst tegen een vergoeding van € 25 door een 
ander lid laten draaien? KLIK HIER 
U krijgt dan een lijstje met namen met telefoon nr.die u zelf moet benaderen evenals 
het financiële gedeelte regelen.  

 

 
 

 
Profiel aanpassen: 
een foto van jezelf plaatsen,  
afwijkend e-mailadres plaatsen 
opgeven of je bardiensten wil overnemen (tegen betaling)  
opgeven of je bardiensten wil overnemen (zonder betaling)  

 

 
6 IVA certificaat: 
 
In het kader van de Nederlandse alcohol en horeca wetgeving  gericht op 
sportkantines, heeft de NOC*NCF een  Instructie Verantwoord Alcohol Schenken 
ontwikkeld (IVA). 
Het doel van deze Instructie is, alle barmedewerkers van sportkantines in Nederland 
kennis bij te brengen over verantwoord alcohol schenken, om zo het overmatige 
alcoholgebruik in sportkantines terug te dringen.  
Deze kennis zal worden getoetst middels een test. Alle bardienstmedewerkers  van 
sportclubs  in Nederland moeten deze test maken en krijgen hiervan een certificaat, 
tevens komt er een kopie van dit certificaat in bezit van de  sportclub waar je lid van 
bent. Deze certificaten worden opgeslagen in de clubgebouw en moeten desgewenst 
getoond worden bij controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).  
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Nieuwe leden dienen deze test zo snel mogelijk af te ronden. 
 
Deze test duurt slechts 10 minuten en bij elk foutief antwoord kunnen herkansingen 
worden gebruikt. Dus je kunt onmogelijk zakken! 
Klik op de volgende link en bekijk de instructie en de bijbehorende video’s, doe daarna 
de test, of doe meteen de test. www.nocnsf.nl/iva 
Vul bij E-mailadres deelnemer*  het E-mailadres van jezelf in. 
Vul bij het E-mailadres barverantwoordelijke barcommissietvdeschans@casema.nl in. 
 
Bardienst verantwoordelijke Anthony Heesters 
Tv de schans  
Geertruidenberg 
 
Succes, en alvast bedankt voor je medewerking. 
De barcommissie. 

 

http://www.nocnsf.nl/iva

