BAR- OF GAST-OUDERDIENST ALGEMEEN
Alle ouders van juniorleden (met uitzondering van diegenen die zijn vrijgesteld van bardienst) worden geacht om 1 á 2 keer
per jaar per kind een bar- of gastouder-dienst te draaien van 2 uur (op zondag 2,5 uur).
De diensten gaan ALTIJD door, ook als de training of de wedstrijd afgelast, tenzij het hele complex is gesloten.
We realiseren ons dat zo’n dienst een aanslag kan zijn op uw vrije tijd. Daar staat tegenover dat door uw inzet veel extra
kosten voor het aannemen van betaald personeel achterwege kunnen blijven en daarmee de contributie betaalbaar blijft, dat
we met een goede bemensing van de bar een gezellige en uitnodigende sfeer waarborgen, én dat het wellicht gelegenheid
biedt om kennis te maken met andere betrokkenen bij de club. U kunt zichzelf inplannen op de datum en tijd die u uitkomt,
op de zaterdag en zondagochtend. Dit kan op de pc via de site, of via de Roomburg app.
Wanneer het wedstrijdschema bekend is en ca. 2 weken van tevoren zal de barcommissie op de open plekken ouders
indelen. De bardienst zal dan (gedeeltelijk) samenvallen met de wedstrijd van het kind. De ingeplande dienst kan dan niet
meer ongedaan worden. Bij verhindering dient de ouder zélf voor vervanging te zorgen, bij voorkeur binnen het eigen team
van het kind. Mocht ook dat niet lukken, dan kan contact worden opgenomen met de barcommissie: bar@roomburg.nl
De ouders worden per mail op de hoogte gebracht. De diensten worden ook gepubliceerd op de website. De bardiensten
beginnen op zaterdag om 08:15 en duren tot sluitingstijd.
De gastouderdienst (wedstrijdtafel) is alleen op zaterdag en duurt van 08:15 tot 11:30.
De bardienst op zondag is van 9.00 tot 11.00.
Bij oefenwedstrijden of toernooien kan er een (extra) beroep worden gedaan op ouders van kinderen die spelen.
Namens de barcommissie is de hele zaterdag en zondagochtend een barhoofd ter ondersteuning aanwezig. De keuken
wordt bezet door een elftalhulpdienst. Op zaterdag van 08:30 tot sluit is dit een juniorenteam, ‘s zondags is de keuken van
11 uur tot sluit geopend.
Vrijstelling hebben:
- Maximaal 2 coaches per team. Vrijstelling gaat in principe op alfabetische volgorde, de desbetreffende coaches kunnen
ook zelf een keuze maken en deze per mail doorgeven aan de barcommissie
- Barhoofden, juniorencommissie, lijncoördinatoren, bestuursleden, scheidsrechterscommissie zaterdag
Daarnaast kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor ouders niet in staat zijn een bardienst te draaien. Een
verzoek om vrijstelling kan dan worden gedaan aan de barcommissie.
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