Bardiensten en wedstrijdtafel in 2018-2019
Vanaf dit seizoen 2018-2019 starten we met het zelf inplannen van
bardiensten en wedstrijdtafel. Tot en met de herfstvakantie zullen we deze
werkwijze als pilot invoeren. De diensten kun je eenvoudig zelf inplannen
via de Lisa app of via de website www.mhcweesp.nl. Hieronder wordt
uitgelegd hoe dit werkt.
Samenvoegen bardienst en wedstrijdtafel
Tussen de bardienst en de wedstrijdtafel wordt geen onderscheid meer
gemaakt. De bardienstmedewerkers voeren ook de taken voor de
wedstrijdtafel uit.
Wie draaien de bardiensten en wedstrijdtafel
Alle leden en ouders van de (jongste)jeugdleden draaien per lid 3
bardiensten van 2 uur per bardienst per seizoen (2018 – 2019).
Trimhockeyleden draaien per lid 1 bardienst van 2 uur.
De eventuele bardiensten tijdens en na trainingsavonden of
oefenwedstrijden tellen niet mee als verplichte bardienst.
Bijvoorbeeld: Van een gezin zit vader (inclusief competitie) en twee
kinderen van 8 en 15 jaar op hockey. Dit gezin draait dan 3 keer 3
bardiensten van 2 uur. In totaal 9 blokken van 2 uur invullen in Lisa.
Degene die bardienst doet, moet minimaal 18 jaar zijn. Voor leden onder de
18 jaar nemen ouders (of verzorgers) deze dienst op zich.
Wie hoeven geen bardiensten te vervullen
Ben je vrijwilliger en voer je een van de onderstaande functies uit, dat hoef
je geen bardiensten te vervullen:
 ereleden;
 leden van commissies of functies (aangewezen door bestuur of staan op
de website);
 team-coaches/managers lopend seizoen 2018-2019 (max 2. per team);
 CS+ scheidsrechters;
 bestuursleden MHC Weesp;
 overige functies alleen bij uitzondering* en met vooraf vastgelegde
toestemming van het algemeen bestuur;
* Uitzonderingen gelden altijd voor de duur van 1 seizoen en kunnen
gemotiveerd worden aangevraagd bij het algemeen bestuur.

Hoe werkt het
Bloktijden
De volgende bloktijden worden gehanteerd:
Zaterdag
Zondag
08.15 – 10.00
Bloktijden verschillen per
speelweekend afhankelijk van
10.00 – 12.00
wedstrijdschema.
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 - 20.00 (afhankelijk van
wedstrijdschema)
Keuzemogelijkheden
Wil je liever voor of juist na de wedstijd je bardienst draaien, je mag het
helemaal zelf bepalen. Wil je meerdere diensten op 1 dag draaien, mag dat
ook. Vooralsnog worden alleen bardiensten tijdens de competitiedagen op
zaterdag en zondag ingepland.
Bardiensten digitaal inplannen
Je kan op verschillende manieren je bardiensten inplannen
Via de website
ga naar www.mhcw.nl en kies voor inloggen of ga direct naar :
https://team.lisa-is.nl/login. Gebruik hiervoor je lidnummer en wachtwoord.

Website

Indien je geen lidnummer meer weet stuur dan een mail naar
Ledenadminstratie@mhcweesp.nl. Vervolgens kom je in onderstaand
startscherm. Selecteer club.

selecteer diensten:

Hierna zie je alle openstaande
diensten waarop je kan
inschrijven, selecteer de dienst
en druk op opslaan.
En de indeling is voltooid, je kan
nu uitloggen.

Lisa app (mobiele telefoon)







Selecteer in de app onder ‘mijn club’ MHC Weesp;
Selecteer in de app in ‘Teams’ de teams van jezelf en/of je kinderen;
Ga dan naar ‘… meer’;
Selecteer ‘ Plan uw Dienst’;
Kies je diensten.

Wat gebeurt er als ik mijzelf niet indeel
Leden die zichzelf niet inplannen worden ingedeeld door de barcommissie.
Dit zal zijn op de openstaande plekken die er nog beschikbaar zijn. Deze
indeling wordt bevestigd via een email, het is niet mogelijk om de bardienst
af te zeggen, zelf ruilen of een vervanger zoeken mag wel.
Ik ben ingedeeld, maar ik kan helaas toch niet
Indien je toch niet kan, ben je zelf verantwoordelijk om de bardienst te
ruilen of een vervanger van de reservelijst (tegen betaling)regelen
Ik wil of kan geen bardiensten draaien
Het vervullen van een bardienst is een van de weinige verplichtingen die je
hebt als lid. Betrokkenheid bij de club is erg belangrijk daarom willen we
iedereen vragen om zelf de bardienst te draaien. Wil of kun je echt geen
bardienst draaien dan kun je iemand van de reservelijst tegen betaling
regelen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het aantal verplicht in te
plannen bardiensten.
Reservelijst
Een aantal leden staat op de reservelijst voor bardiensten. Neem contact op
en maak afspraken. Hiervoor geldt een vast tarief van € 7,50,- per uur, dus

€ 15,00 per dienst. Dit bedrag moet je zelf met de betreffende persoon
afrekenen.
Leden die bereid zijn je dienst over te nemen voor € 7,50 per uur
1. …
2. …
3. …
4. …
Zie voor een actuele lijst op de website / lisa app.
Wil je zelf op de reservelijst komen en betaald bardiensten draaien, stuur
dan een email aan barcommissie@mhcweesp.nl. Dat kan alleen als je lid
bent en minimaal 16 jaar (zaterdag) of 18 jaar (zondag).
Ik kom niet opdagen voor mijn bardienst
Als je niet komt opdagen wordt er een bedrag van € 50,00 per keer in
rekening gebracht door de penningmeester. Vervolgens word je opnieuw
ingedeeld voor het vervullen van een bardienst.

