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CMHC LISA-instructie: Plan uw zaterdagbardienst !
Bij CMHC is het mogelijk, of beter… wenselijk, dat leden zich als barmedewerker zelf kunnen inplannen. Deze instructie
licht toe welke afspraken hierbij van toepassing zijn en op welke wijze een (ouder van een) lid zich kan inplannen.
De LISA-functie Diensten wordt gebruikt voor het plannen van de bardiensten. Diensten kent twee verschillende rollen:
-

Barmedewerker: betreft de zogenaamde barvrijwilliger die tijdens een bardienst de bar & keuken exploiteert.
Het Huishoudelijk Reglement (zie website) stelt o.a. het volgende: “Elk spelend lid heeft de verplichting
minimaal één maal per jaar als barmedewerker een bardienst te verzorgen. Indien het betreffend lid jonger is
dan 18 jaar, wordt deze rol uitgevoerd door de wettelijk vertegenwoordiger. Indien van een wettelijk
vertegenwoordiger meerdere kinderen lid zijn, kunnen meerdere bardiensten worden verlangd.”.
In sommige situaties kan een vrijstelling van toepassing zijn. Dit geldt o.a. voor bestuurs- en commissieleden en
per team maximaal twee ouders/verzorgers die een functie van coach of trainer vervullen (niet voor
teammanagers). Vrijstellingen gelden alleen voor leden jonger dan 18 jaar.

-

Barhoofd: is degene die bij CMHC als zodanig bekend is, de procedures rond bar & keuken kent, en een team
van barmedewerkers aanstuurt (coördinatie). Het barhoofd (ook wel barcoach) heeft de
eindverantwoordelijkheid tijdens een bardienst. Het barhoofd dient over een IVA te beschikken.

Afspraken ‘Plan uw bardienst’
-

Per spelend jeugdlid wordt minimaal één maal per jaar een bardienst verzorgd. Bij meerdere kinderen uit één
gezin, zullen meerdere bardiensten ingepland moeten worden.

-

Er kan alleen tijdens thuiswedstrijden van het eigen kind worden ingepland.

-

Daar de ouder/verzorger veelal niet in LISA bekend is, wordt het (jongste) jeugdlid (A t/m F-teams) ingepland.

-

Bij voorkeur wordt de bardienst ingepland rond het tijdstip dat het eigen kind de thuiswedstrijd speelt.

-

De ouder/verzorger van het (jongste) jeugdlid kan zich alleen als barmedewerker inplannen. De rol van
barhoofd is voorbehouden aan bij het bestuur bekende vrijwilligers.

-

Twee weken voor aanvang van de bardienst wordt de planning bevroren. Tot die tijd kan de eigen planning
gewijzigd worden.

-

Indien een bardienst niet over een volledige bezetting beschikt, zal de barplanner de toewijzing doen. De
ouder/verzorger kan deze planning niet meer wijzigen.

-

Bij verhindering regelt betrokkene de vervanging binnen het team (geen verantwoordelijkheid barplanner). De
barplanner wordt via barplanner@cmhc.nl geïnformeerd, zodat de invaller in het rooster bekend wordt.

Stappen ‘Plan uw bardienst’
Om tot een goede barplanning te komen, worden de volgende stappen doorlopen:
Stap

Wie

Toelichting

1

Opstellen barrooster

Barplanner

Het wedstrijdschema is leidend. Ervaring leert dat dit schema pas kort voor
de start van de (voor)competitie kan worden opgesteld. Zodra het
wedstrijdschema bekend, wordt het barrooster opgesteld en komt deze
beschikbaar op de CMHC website (inloggen) en CMHC Clubapp.

2

Communicatie nieuwe
planning

Barplanner

Nadat het barrooster voor de komende periode duidelijk is, zal via een
nieuwsbericht gecommuniceerd worden dat (ouders van) leden zichzelf
kunnen inplannen voor een bardienst.

3

Inplannen als
barmedewerker voor
bardienst

Ouder/verzorger van
(jongste) jeugdlid

Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om zichzelf voor een bardienst in
te plannen. Dit kan tot twee weken voor aanvang van de bardienst.

Barplanner

Twee weken voor aanvang van de bardienst, wordt de planning bevroren.
Een reeds ingeplande dienst kan door het lid (ouder/verzorger) niet meer
gewijzigd worden.

4

Bevriezen bardienst

Lege plaatsen worden door de barplanner toegewezen.
5

Communiceren
barplanning

Barplanner

De barplanning is continue beschikbaar via de CMHC website (inloggen) en
CMHC Clubapp. Eén á twee weken voor aanvang van de bardienst zal de
barplanner de planning ter reminder naar betrokken sturen.
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‘Plan uw bardienst’

Plan uw Dienst … via de CMHC LISA App
- Open de App met het inlogaccount van het
(jongste) jeugdlid
- Menu: Meer > Plan uw Dienst
Een scherm verschijnt met de data van geplande
bardiensten. Hierbij worden het aantal vrije
plaatsen voor bardienstondersteuning gegeven.
- Selecteer een datum met vrije plaatsen
Per shift wordt de barbezetting weergegeven. De
vrije plaatsen zijn duidelijk te herkennen
- Selecteer een gewenst tijdstip en functie
Let op: de functie van Barhoofd is alleen bestemd
voor bij het bestuur bekende vrijwilligers
- Bevestig tot slot de planning en noteer deze
afspraak in uw agenda

Let op: alleen bij het bestuur als zodanig bekende
barhoofden kunnen zich als barhoofd inplannen.

Plan uw Dienst… via de CMHC website (inlog)
- Ga naar www.cmhc.nl
- Selecteer Inloggen en log in met het account van
het (jongste) jeugdlid
- Selecteer boven in scherm: Club > Diensten
Een scherm verschijnt met per wedstrijddag de
verschillende shifts en benodigde barbezetting.
- Selecteer: het gewenste tijdstip en functie
Let op: de functie van Barhoofd is alleen bestemd
voor bij het bestuur bekende vrijwilligers
- Bevestig tot slot de planning en noteer deze
afspraak in uw agenda

Let op: alleen bij het bestuur als zodanig bekende
barhoofden kunnen zich als barhoofd inplannen.

Degene die zichzelf heeft ingepland of in de planning is toegewezen heeft de verantwoordelijkheid de planning na te komen.
Twee weken voor aanvang van de bardienst wordt de planning bevroren. Wijziging is dan niet meer mogelijk.
Eén á twee weken voor aanvang zal de barplanner een mail versturen ter reminder.
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