
BARDIENSTEN PLANNEN. 

INPLANNEN KAN OP TWEE MANIEREN, 

• Via onze website atckadoelen.nl  na inloggen, klik je op “diensten” er verschijnt een overzicht per maand 

van de beschikbare diensten. 

Klik op een datum, alleen de groene data zijn beschikbaar en klik op inplannen. 

• Met de KNLTB App, klik op “club” daarna op “diensten” en de beschikbare diensten verschijnen. 

Klik op datum klik op een bardienst en klik op inschrijven. 

Na het inplannen ontvang je een bevestigingsmail. 

 

 

1. OP ONZE WEBSITE,  atckadoelen.nl 

Log in met je bondsnummer en wachtwoord, je komt dan op je persoonlijke pagina. 

In “Diensten” staat de dienstenkalender. 

In “Mijn agenda” staan de door of voor jou geplande diensten. 

Je moet twee diensten per jaar doen. (4 punten) 

 

Kies een maand en dag in de 

kalender of lijst. 

De groene diensten zijn 

beschikbaar om in te 

plannen. 

Een rode dienst is al 

gepland, klik er op om te 

zien wie de dienst doet. 

 

 

Klik op de gewenste datum en het inplanvenster verschijnt, klik op inplannen de gekozen dienst wordt rood en je 

planning is vastgelegd. 

Na de planning ontvang je een bevestigingsmail voor de bardienst. 

Op het tabblad diensten kan je je eigen geplande diensten inzien. 

 

  

https://www.atckadoelen.nl/
https://www.atckadoelen.nl/


2. MET DE KNLTB APP. Op een Smartphone. 

Klik op, 

• Club 

• Diensten 

• Blader door de kalender en kies een dag 

op de dag staat het aantal beschikbare diensten. 

• Klik op de gewenste dag en kies een tijdsblok. 

• Bevestig “Inschrijven” Je ontvangt een mail ter bevestiging. 

Club en diensten   Tijdsblokken   Inschrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARDIENSTEN EN LEEFTIJDEN, 

Senioren vanaf 21 t/m 74 jaar zijn verplicht om twee bardiensten per jaar te doen. 

De peildatum voor de leeftijden is 31 december van het voorgaande jaar. 

Bardiensttijden, 

Op werkdagen van 19:00 tot 22:30 uur. 

In het weekend van 9:30 tot 13:00 en van 13:00 tot 15:30 uur. 

Per bardienst zijn er twee leden aanwezig en er is altijd een Coach aanwezig voor begeleiding. 

 

 


