Jaarverslag Barcommissie 2019

Beste leden van VVHaastrecht,
Bar en keukendiensten
Het seizoen 2019/2020 zijn wij weer verantwoordelijk voor de indeling van de bar en
keukendiensten. Zoals elk jaar is het een opgave om deze diensten op tijd ingevuld te krijgen. We
merken ten opzichte van vorig seizoen dat de leden makkelijker om kunnen gaan met de Voetbal.nl
app en de diensten al door veel leden online in worden gevuld.
Er is zeker nog ruimte voor verbetering en daar is de hulp van de leden voor nodig.
We willen jullie vragen om leden, vrienden en of kennissen voor te dragen die geïnteresseerd zijn om
tegen betaling een bar of keukendienst van een lid van VVHaastrecht over te nemen.
Wij willen dit als volgt invullen;
Als een lid ervoor kiest zichzelf niet in te delen voor een bar of keukendienst zal de barcommissie
overgaan tot het indelen van dit lid.
Als het lid niet kan voldoen of niet wil voldoen aan deze vraag om bar en of keukendienst kan men
beroep doen op een lijst waar invallers tegen betaling op staan. Men moet dan denken aan €25,00
per dienst. Het is de bedoeling dat het lid van VVHaastrecht zelf contact opneemt met de invallers.
De lijst zal op de website gezet worden van VVHaastrecht zodat deze voor iedereen toegankelijk is.
We willen het aantrekkelijk maken voor jonge leden die dit kunnen zien als bijbaan. Hou er wel
rekening mee dat de barmannen en of vrouwen 18 jaar of ouder moeten zijn om alcohol te mogen
schenken.
Ben of ken jij iemand die hier geïnteresseerd in is, mail dan naar barcommissie@vvhaastrecht.nl en
wij zullen zo snel mogelijk een lijst met invallers vormen.
Bij deze nemen we ook graag het moment om aan te geven dat iedereen zich in kan schrijven voor de
tweede seizoenshelft welke start rond 12-1-2020 en eind mei 2020 eindigt.
Prijzen:
De leden van VVHaastrecht zullen gemerkt hebben dat de prijzen van het eten en drinken
marktconform zijn gestegen. De prijsstijging is gebaseerd op een prijsstijging van inkoop van de
producten waardoor wij genoodzaakt zijn de prijzen voor onze leden te verhogen.
Als u nog vragen en of opmerkingen heeft, of het team van de barcommissie aan wilt vullen, horen
wij het graag.
Natuurlijk willen we alle leden die netjes de bar en keukendiensten draaien heel erg bedanken! De
omzet van bar en keukendiensten is elk jaar de motor van VVH om de club financieel op de been te
houden.
Met vriendelijke groet,
Barcommissie VVHaastrecht

