Barcommissie
De barcommissie heeft een belangrijke taak in o.a. de aankleding van het clubhuis, het
aanbod van de bar (de inkoop) en het regelen van de barbezetting.
Bardienst op zaterdag
Om een vereniging goed te laten functioneren zijn vrijwilligers hard nodig. Dat geldt ook
voor onze hockeyclub. Gelukkig zijn de meeste ouders vaak bereid om één of meerdere
bardiensten te draaien. Achter de bar staan op zaterdag ouders van mini’s en
juniorleden en op zondag de seniorleden. Hiervoor maakt de barcommissie een
barrooster. Het barroosterschema staat tijdig op de website zodat u de datum alvast in
uw agenda kunt noteren. Sommige coaches nemen de bardienst op in de planning en
rijschema van de wedstrijden.
Bij verhindering moet degene die bardienst heeft, zelf voor vervanging zorgen.
Op zaterdag zijn er altijd twee ouders die de bar draaiende houden. Zij zorgen ervoor
dat de kantine op tijd geopend is en dat de koffie klaar is voordat de eerste teams
gearriveerd zijn. Degene die bardienst heeft, kan in het barinstructieboek lezen wat er
van hem of haar verwacht wordt. Het barinstructieboek ligt achter de bar en is op de
website te lezen.
Bardienst op zondag
Op de zondag wordt de bar gerund door de spelers zelf. Hiervoor is een apart schema
opgesteld. Degene die bardienst heeft, kan in het barinstructieboek lezen wat er van
hem of haar verwacht wordt. Het barinstructieboek ligt achter de bar en is ook op de
website te lezen. Coaches en andere clubvrijwilligers worden ontzien van bardienst.
Hier vind U informatie betreffende Bardiensten (UPDATEN):
bardienst instructie 2016-2017.pdf
bardienst regels seizoen 2014-2015.pdf
Alcohol schenken
Als bestuur van MHC Heesch willen wij en verwachten wij van onze leden dat er
verantwoord wordt omgegaan met het schenken van alcohol. Zo dient iedere vrijwilliger
die achter de bar staat en alcohol schenkt de online Instructie Verantwoord
Alcoholschenken (IVA) te hebben gevolgd. De cursus kun je volgen via de volgende
link: http://nocnsf.nl/iva. Na de instructie worden er vragen gesteld, na juiste
beantwoording wordt er een certificaat uitgereikt.
De contactpersonen van de barcommissie vind je hier.

