
Aan alle leden van BV de Rietlander.

Beste mensen,

Zoals je weet moeten we met ons allen zorgen voor het bezetten van de bardiensten. 
80 jarigen en ouder zijn hiervan vrijgesteld en nog enkele anderen die, door omstandigheden, hier niet
toe in staat zijn. De overigen kunnen zichzelf inroosteren.

Je kunt je opgeven bij ondergetekende op de datum die nog vrij is.  Je kunt dit zien op de website van 
onze club www.derietlander.nl,  rechts bovenin zie je een tab  “bardienstroosters”, je kunt daar de 
roosters zien.
De diverse groepen op maandagmiddag, maandagavond, dinsdagmiddag, dinsdagavond en 
donderdagavond zorgen onderling voor de bardienst.

De bardienstroosters moeten dus worden ingevuld op woensdagmiddag,  donderdagmiddag, 
vrijdagmiddag en zaterdagmiddag en verder op de tijden dat er officiële wedstrijden voor de KNBB 
gespeeld worden. 

De in te vullen tijden zijn in het rooster geel gekleurd en bij wedstrijden staat in een groen vak 
beschreven welke wedstrijd(en) dit zijn. Bij sommige wedstrijden is het nodig dat er 2 of 3 mensen 
tegelijk bardienst moeten doen, dit staat aan gegeven.

Ga als volgt te werk: 
 Kijk welke gele vlakken nog niet bezet zijn, kies daaruit de dag dat jij bardienst wil doen.
 Boven het rooster staat een link “klik hier” om een e-mail met je voorkeur naar 

ondergetekende te sturen.
 Na ontvangst zal ik jouw bardienst op het rooster op de website plaatsen.  Als er toevallig e-

mails van meerdere mensen met dezelfde wens binnen komen, zal ik diegene die hem het 
eerst gestuurd heeft inroosteren.  De ander(en) krijg(en) bericht terug om een andere dag te 
kiezen.

De uitleg hierboven volgend, moeten er ongeveer 270 bardiensten per jaar worden gedaan door 
ongeveer 70 leden. Dit betekent dat er haast 4 per lid gedaan moeten worden.
Als je er nu 2 opgeeft voor het 1e half jaar, kan je er in de loop van het volgende jaar er nog een paar 
bij op geven.

Er zijn nog een paar leden zonder e-mailadres of zonder een computer. Deze leden kunnen worden 
geholpen door de mensen die gebruik mogen maken van de verenigingscomputer op de club.

Als je nog vragen hebt, stel ze gerust.

Met vriendelijke groeten,

Uw Bardienstcoördinator 

http://www.derietlander.nl/

