Van de barcommissie: Verslag seizoen 2016/2017

Vrijwilligers: Het lijkt erop dat de bereidwilligheid van de leden om een bar-of keukendienst
te draaien, helaas afneemt. Het kost de barcommissie steeds meer moeite om leden bereid
te vinden om positief te reageren om je voor een dienst op te geven. Terwijl de statuten
zeggen, dat elk lid minimaal 10 uur vrijwilligerswerk doen. Dat kan van alles zijn; trainer,
leider, schoonmaken, onderhoud of bar-of keukendienst. Mocht je hier geen tijd of zin in
hebben, dan mag je deze dienst ook afkopen voor 100,- euro per seizoen. Maar niets doen is
geen optie. De bar is een belangrijke bron van inkomsten voor een vereniging.
Bovendien wil iedereen graag koffie, thee, een biertje of een broodje kunnen kopen; dat kan
alleen als we met z’n allen bereid zijn slechts 2 diensten per seizoen te draaien. Het zou toch
ernstig zijn als we door gebrek aan vrijwilligers de kantine af en toe moeten sluiten.
Zelf inroosteren: Het voorgenomen plan om met een zelfroosterapp te gaan werken, is vorig
jaar niet van de grond gekomen. Omdat vrijwel elke voetbalclub – VVH ook - met Sportlink
werkt, hebben we uiteindelijk besloten om te wachten op de Sportlink app, die het mogelijk
maakt om bar- en keukendiensten via deze app te plannen. Voorwaarde is wel dat elke lid
(of ouders) deze app gaat gebruiken. De voordelen zijn echter hoog; zelf je dienst inplannen
en ruilen met andere leden, zonder tussenkomst van de Barcommissie. Dus…iedereen
gebruiken die app: voetbal.nl. Na de winterstop gaat deze app als pilot in gebruik genomen
worden.
Leden barcommissie: De barcommissie bestaat uit 3 leden; Cynthia de Roo, Leon de Wit en
Marc van der Velden. Dat is te weinig; er is veel werk te doen zoals en met meer mensen
wordt dat leuker en een stuk gemakkelijker. Ben je bereid te helpen, meld je dan aan bij
barcommissie@vvhaastrecht.nl of bij iemand van het bestuur.
Prijzen: De prijzen van de consumpties zijn vanaf het nieuwe seizoen 2017/2018 iets
aangepast; nog steeds verenigingswaardig, maar meer in verhouding tot onze inkoopprijzen.
Alcoholbeleid: Er zijn een aantal belangrijke regels met betrekking tot het schenken van
alcohol:
 Alcohol houdende dranken worden niet geschonken aan personen onder de
18 jaar ( NIX18)
 Alcohol wordt geschonken vanaf 13 uur
Het is soms lastig om dit beleid te handhaven; als we dit echter belangrijk vinden dan is het
ook een taak om hier met elkaar op toe te zien dat het nageleefd wordt.

Namens de barcommissie,

Marc van der Velden

