Procedure bardienst seizoen 2014-2015
Aan het begin van het nieuwe hockeyseizoen zetten we de regels met betrekking tot de bardiensten
even op een rijtje.


Wekelijks worden op zaterdag per 2 uur 2 ouders van junioren/mini’s ingedeeld om samen de
bardienst te vervullen. De club is geheel afhankelijk van de inzet van de ouders van de leden
om de barbezetting mogelijk te maken.



Per lid worden ouders in principe 1 keer per seizoen ingedeeld. Ouders die meerdere kinderen
aan het hockeyen hebben kunnen navenant vaker worden ingedeeld, maar in eerste instantie
proberen we alle ouders eerst 1 keer in te delen. Aan het eind van het seizoen kan het
voorkomen dat ouders met 1hockeyend kind toch nog een keer worden ingedeeld omdat we
door de “voorraad” beschikbare ouders heen zijn.



In beginsel delen we ouders in op tijdstippen dat hun eigen kind speelt. Meestal lukt dat goed
maar we kunnen het niet altijd garanderen, en vragen hiervoor uw begrip.



Ouders die binnen de club actief zijn als coach, trainer, bestuurslid of commissielid worden
vrijgesteld van bardiensten.



Indien u een keer niet kan wordt u dringend verzocht om dit zelf op te lossen, door te ruilen
met de ouders van een teamgenootje van uw kind, of een ouder van een ander team. Geef de
wijziging aub door via de webmail zodat de barcommissie de wijziging kan administreren.



De bardiensten zijn niet bijzonder ingewikkeld om te doen. U staat altijd met twee personen,
en er is op zaterdagochtend een lid van de Technische Commissie aanwezig die om raad kan
worden gevraagd. Maakt u zich er niet druk om als u het nog niet eerder hebt gedaan. Het is
in de praktijk vaak gewoon gezellig en het is een goede manier om andere clubmensen te
leren kennen!



De senioren regelen de bardiensten op zondag onderling, net als afgelopen seizoen.

De barcommissie wens u allen een heel sportief hockeyseizoen!
De barcommissie

