Regeling bardiensten
Inleiding
De bar is de huiskamer van de vereniging. Door de week is de bar open vanaf 17.00 uur,
op woensdag vanaf 14.00 uur zodat leden en ouders gebruik kunnen maken van het clubhuis en er tevens via Diner Cafe een maaltijd kan worden gebruikt.
In het weekend is de bar open in verband met de vele wedstrijden die dan worden gespeeld. Diner Cafe is dan gesloten. Deze openstelling wordt mogelijk gemaakt door onze
eigen leden, door het verrichten van bardiensten. Hiervoor zijn spelregels opgesteld.
Spelregels
1. elk lid vervult gemiddeld 2 bardiensten per seizoen. Voor ouders met 2 hockeyende kinderen betekent dit dus 4 bardiensten;
2. degene die bardienst doet, moet minimaal 18 jaar zijn. Voor leden onder de 18
jaar nemen ouders of verzorgers de dienst op zich;
3. uitgezonderd hiervan zijn ouders of meerderjarige leden die een vrijwilligerstaak hebben zoals commissielid, coach, trainer en tafeltjesdienst. Daarbij geldt dat
1 of meer vrijwilligerstaken een vrijstelling geeft voor 1 kind. De jeugdleden die
training geven en daarvoor een vergoeding krijgen, zijn niet vrijgesteld (het is door
de vergoeding geen vrijwilligerstaak);
4. leden kunnen zich zelf opgeven voor een bardienst op een tijdstip waarop hen dat
schikt. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Bar Administratie Systeem
(BAS) via de knop "login mijn GMHC” bovenin de website. De tijden van de bardiensten (door de week en in het weekend) staan in het barschema op te roepen
via Handige links;
5. wanneer een lid zichzelf inplant voor bardienst, kiest dit lid een vrij ‘slot’ van barmedewerker, de slots voor barhoofd zijn voor de supervisors bestemd.
6. leden die zichzelf niet inplannen worden ingedeeld voor een bardienst. Deze indeling wordt bevestigd via een email;
7. bij het vervullen van de bardienst moet de dienst worden afgetekend in het rooster in Blauwe Boek achter de bar;
8. de boete voor het niet opdagen op een ingedeeld tijdstip bedraagt 75 euro per
keer. Daarnaast wordt het lid opnieuw ingedeeld voor het vervullen van een bardienst;
9. indien het ingedeelde tijdstip niet past wordt de leden verzocht zelf de bardienst
te ruilen. Kijk daarbij op het barschema en zoek een lid dat is ingedeeld op een
voor u gunstiger tijdstip. Neem zelf contact op met dit lid en geef daarna de ruil
door aan barcommissie@gmhc.nl. Pas na het doorgeven van de ruil, wordt de
bardienst als geruild beschouwd. Voor de contactgegevens van degene met wie u
wilt ruilen, kunt u zoeken via "mijn GMHC” door in het zoekvak de achternaam in
te vullen;
10. voor het afkopen van de bardienst kan tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de
indeling 50 Euro per keer over worden gemaakt naar rekening NL14 RABO
0322.426.154 t.n.v. GMHC onder vermelding van afkoop bardienst en de datum
van de dienst;
De Barcommissie
Het bestuur

