
Beste Manger Cats lid,

Hieronder vind je de mensen van de invalpoule die je zelf kunt benaderen om jouw bardienst over te nemen.

We hopen hiermee een alternatief te bieden wanneer je zelf je bardienst niet kunt doen.

Het is niet de bedoeling dat je je vervanging regelt door je kind te sturen of door iemand die geen lid is van Manger Cats.

Hoe regel je iemand anders voor je bardienst?

1) vraag zelf een ander Manger Cats lid of tennismaatje

2) ruil met iemand anders die binnenkort bardienst heeft (kijk bij dienstenplanner in de ClubApp)

3) iemand van de invalpoule inhuren

Hoe werkt de invalpoule?

Het werkt als volgt: stuur een e-mail naar iedereen in de lijst of neem er enkele waarvan je verwacht dat ze kunnen (zie beschikbaarheid)

Stuur dus eerst een mail met je verzoek: als je een positieve reactie hebt gehad, dan ga je bellen/mailen/whatsappen met diegene.

Met de invalpoule is afgesproken dat ze alleen reageren als ze kunnen!! De mail adressen worden regelmatig gecheckt dus die kloppen.

Als je weet wie je dienst gaat doen en je hebt dit samen afgesproken dan volgt het volgende:

stap 1) regel direct de betaling van 35,- per bardienst. Je betaalt dus vooraf en rechtstreeks aan je invaller en je regelt dit zelf.

stap 2) geef daarna direct door wie je invaller is (naam invalpouler) via een e-mail naar barzaken@mangercats.nl

stap 3) je hebt je bardienst nu overgedragen; bij regen of slecht weer krijg je geen geld terug; je hebt je bardienst verkocht

De herinneringen over je bardienst komt nog wel in je mailbox, we kunnen dit in het systeem helaas niet aanpassen.

Naam Telefoon Mail Beschikbaarheid weekend
Beschikbaarheid 

doordeweeks
Berend Verdijk 06-42930284 verdijkhj@gmail.com weekend ma t/m vrijdag + avonden

Jesse Brandsma 06-57229683 jessebrandsma24@gmail.com weekend vrijdag beschikbaar

Maik van Bruggen 06-11168046 maikvanbruggen2004@gmail.com weekend op di-woe-vrij beschikbaar

Julie Michon 06-19981093 jmhmichon@gmail.com weekend in overleg

Justine Broeijer 06-43489303 justine.broeijer@hotmail.com weekend niet beschikbaar

Ruben Brandsma 06-49422058 rubenbrandsma24@gmail.com weekend niet beschikbaar

Daan Verdijk 06-39880407 daanverdijk04@gmail.com zaterdag vanaf 12u, niet op zondag dagelijks vanaf 16u

Storm van Dijck 06-14523477 storm@vandijck5.nl
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Weet je nog nieuwe mensen die graag deelnemen aan de invalpoule en op bovenstaande lijst willen?

Mail dit dan naar barzaken@mangercats.nl

De voorwaarden om aan de invalpoule te mogen deelnemen zijn als volgt:

❶ Eindverantwoordelijk voor een correcte bardienst en gevoel voor de horeca

❷ Instructie gevolgd "wat houdt een bardienst in"

❸ IVA via internet afgelegd: Instructie Verantwoord Alcohol gebruik is doorlopen en certificaat gemaild naar ledenadministratie@mangercats.nl 

❹ Leeftijdgrens is vanaf 16 jaar (conform advies Horeca Nederland)

❺ We vinden het fijn als je een binding met Manger Cats hebt dus als je door bekenden of familie kunt worden aangedragen

❻ Regelmatig beschikbaar voor een bardienst

❼ We verwachten dat je snel reageert op mailtjes als je kunt, dus "ja, ik wil graag jouw bardienst overnemen".

Algemene opmerkingen barcommissie:

Soms blijk je op het laatste moment toch niet kunnen en dat kan natuurlijk gebeuren.

Je moet dan zelf vervanging regelen en dit doorgeven via barzaken@mangercats.nl

Het is natuurlijk het handigste als je een ander lid vraagt om je bardienst te doen, lukt dat niet dan kun je de invalpoule inschakelen.

Het is niet de bedoeling dat je een vriend, een niet-lid of een kind stuurt om je bardienst te gaan doen, dat kan niet en is niet toegestaan.

De barcommissie hoopt met de invalpoule een oplossing te bieden voor de leden, mocht je een keer niet kunnen.

Niet op komen dagen betekent overigens een boete van €100,- per bardienst.

Wij hopen op jullie medewerking!

Met vriendelijke groeten

De barcommissie


