
 
GOED NIEUWS : 

 
Vanaf heden kunt u uw eigen bardiensten inplannen!!! 

 

Onderdeel van ons nieuwe computer systeem is BAS:  het Bar Administratie Systeem.  

Met behulp van Bas kan ieder lid zijn eigen bardienst plannen tot twee weken van te voren.  
Het bestuur heeft gekozen voor verplichte bardiensten voor iedereen, ook als je al op een andere 
wijze vrijwilligerswerk doet voor de club.   
 

De uitgangspunten van het systeem zijn: 

• Alle leden vanaf 18 jaar  en ouders van jeugdleden (per kind) draaien verplicht maximaal twee 
keer per jaar bardienst  

• Voor de senioren teams geldt dat zij niet bij hun eigen teamwedstrijd de bardienst mogen 
draaien 

• De barcommissie roostert het schema “vol”  twee weken van te voren  

• Samenloop met rijderschema is niet altijd te vermijden. Wijzigingen zelf regelen.  

 

De barcommissie gaat ervan uit dat ieder lid zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en zichzelf in het 
rooster zet. Mocht twee weken van te voren het rooster nog niet zijn volgeboekt dan deelt de 
barcommissie in!  Zorg dus dat u zichzelf inroostert anders bent u misschien op een termijn binnen 
twee weken de klos. 

Hoe eerder u uw eigen dienst inplant hoe meer kans op het ideale tijdstip voor u zelf. 

Op de site van Hisalis staat op de home/voorpagina geen verwijzing of inlog voor BAS, dit is om te 
voorkomen dat niet-leden bardiensten gaan invullen of leden voor een ander lid een bardienst  
invullen. 

Om BAS te gebruiken moet inloggen op www.hchisalis.nl met je lidnummer en wachtwoord. Log in 
onder de naam van het kind waarvoor je de bardienst draait  Het systeem registreert het aantal 
bardiensten per lid.  

In bijgaande brief wordt helder uitgelegd hoe het systeem werkt. 

 

Sanctiebeleid: 
Niet komen opdagen betekent : 

- schorsing spelend kind 

 
In de algemene ledenvergadering van 10 december 2007 zal een aanvullend sanctiebeleid worden 
voorgelegd. 

http://www.hchisalis.nl/

