
Inschrijven bardiensten 

Invullen Bardienst 

Hoe schrijf ik mij in voor een bardienst? 

• Ga naar mijn.knltb.club 
• Kies hier voor TV Elckerlyc 
• Voer je bondsnummer en wachtwoord in 
• Als je je wachtwoord bent vergeten, tik je op wachtwoord vergeten.  

• Je komt nu bij de bardienstplanner en kunt zelf 2 diensten invullen 
• Volg hier de stappen en je komt in het menu om bardiensten te plannen 
• Als je een dienst gevonden hebt klik je op de dienst en plan je in door op de knop 

“Inplannen” te klikken 
• Nadat je je diensten hebt ingevuld ontvang je een bevestigingsmail van de KNLTB. Het 

kan zijn dat deze bevestiging in je spam box terecht komt. 

Je kunt je ook inschrijven via de KNLTB Club App.  

Open de club app, ga naar club (onderaan in het midden)  klik op diensten (bovenaan). 
Hier zie je welke data vrij zijn. Je kunt je dan direct inschrijven. 

Vervanger regelen 

Het is soms lastig om een vervanger te vinden. Niet iedereen heeft veel kennissen op de club. 
Daarom hebben we een invalpool opgezet voor de bardiensten. Als je een keer verhinderd bent 
om je bardienst te draaien dan kan je een van de personen op de lijst benaderen om jouw 
bardienst tegen een vergoeding van €30 over te nemen.   

De spelregels zijn als volgt:  

• Als je geen bardienst kan doen probeer dan eerst met iemand je te ruilen. Je kunt 
trouwens ook nog steeds je bardiensten afkopen. 

• Als dat niet lukt kun je contact zoeken met iemand van de invalpool. 
• Op de website staat een lijst met namen en telefoonnummers van beschikbare 

personen.    

• Spreek duidelijk af wanneer de bardienst is  
• Maak direct €30 over naar degene die je bardienst overneemt. ( Dit kan ook per tikkie). 
• Geef aan de barcommissie (bar.elckerlyc@live.nl) door wie je bardienst overneemt.  
• De barcommissie past het rooster aan.  

Zie voor de invalpool de website hier: https://www.elckerlyc.nl/Vereniging_2   

 Wil jij graag op de lijst van de Invalpool staan, stuur dan een mail naar  bar.elckerlyc@live.nl. 
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IVA 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot 
belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de 
sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie 
te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan hebben wij deze 
website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. 

Daarbij kan de vereniging een hoge boete krijgen als een barmedewerker wel alcohol schenkt 
aan een minderjarige. Wij willen hierom graag dat al onze barmedewerkers het certificaat halen. 
Dit kan via de volgende link: https://www.nocnsf.nl/iva 

Het certificaat stuur je vervolgens op naar: bar.elckerlyc@live.nl 

https://www.nocnsf.nl/iva

