Bardienst draaien:
‘Hoe gaan we daarmee om?’
Conform het huishoudelijk reglement, artikel Lidmaatschap D, is ieder (ouder
van) lid verplicht om minimaal twee dagdelen per seizoen diensten te verrichten
ten behoeve van de vereniging of anderzijds.
Hiervan afgeleid, geldt voor de verplichting tot het meedraaien van bardiensten
het volgende:
1. Van elk lid van de jongste jeugd en junioren zijn de ouders verplicht om 2 keer per jaar
bardienst te draaien op zaterdag. Het hockeyjaar loopt van september t/m juni het jaar erop.
2. De senioren zijn verplicht om 1 keer per jaar bardienst te draaien op zondag.
3. Trainers, coaches en leden van de verschillende commissies, zijn vrijgesteld van bardienst. In
Lisa is vermeld om welke mensen het gaat.
4. De organisatoren van het hockeykamp zijn vrijgesteld van bardienst. Vrijwilligers, die
meehelpen bij het hockeykamp zijn niet vrijgesteld.
5. Managers zijn niet vrijgesteld van bardienst.
6. Een aantal weken voor aanvang van de najaars- en voorjaarscompetitie stuurt de
barcommissie een mail. Hierin wordt aan de ouders en senioren gevraagd om verhinderingen
door te geven en door te geven of u de bardienst af wilt kopen. Als verhinderingen tijdig
doorgegeven worden, dan houdt de barcommissie hier rekening mee bij het inplannen van
de bardiensten.
7. U kunt de bardienst afkopen voor € 25 per dienst. U dient uiterlijk op de datum genoemd in
de mail door te geven dat u de bardienst afkoopt. Dat kunt u dan voor het hele hockeyjaar
doen of alleen voor de najaarscompetitie. Als u alleen voor de voorjaarscompetitie wilt
afkopen, dan dient u dit uiterlijk op de datum genoemd in de mail inzake de
voorjaarscompetitie door te geven. U wordt dan niet ingepland voor de bardienst(en). Als u
het verzoek om af te kopen niet tijdig doorgeeft, dan wordt u ingepland voor de bardiensten.
8. Als u ingepland bent en het mocht blijken dat u op deze datum niet kunt, dan bent u
verplicht om zelf iemand anders te regelen en door te geven met wie u geruild hebt. U kunt
eerst binnen het eigen team proberen te ruilen. Als dat niet lukt, dan kunt u bij de
barcommissie een lijst opvragen van de mensen met wie u kunt ruilen.
9. Indien het bij verhindering niet lukt om iemand anders te regelen, dan moet u de bardienst
(alsnog) afkopen. De kosten van het afkopen bedragen dan € 50 per dienst. We hebben deze
kosten verdubbeld omdat het voor ons erg lastig is om op het laatste moment nog iemand
anders te regelen. Wij kunnen de extra opbrengst dan gebruiken om jongeren tegen betaling
de bardienst te laten verrichten.
10. Mochten mensen die vrijgesteld zijn of afgekocht hebben onverhoopt toch een oproep
ontvangen, dan kunnen zij daarover contact opnemen met de barcommissie
(barcommissie@mhcudenhout.nl) om dit recht te zetten. Wij verzoeken om dit direct na
ontvangst van de oproep te doen, zodat wij de tijd hebben om iemand anders te regelen.
11. Je mag bardienst draaien vanaf 16 jaar.
12. Opzegging bij aanvang, tijdens of aan het einde van het najaarsseizoen (dit loopt over het
algemeen van september tot en met november): alle ingeplande bardiensten blijven
gehandhaafd tot einde najaarsseizoen. Dus dat betekent dat deze ingeplande diensten
verplicht zijn nog te voldoen. Tenzij men zoals hierboven zelf voor vervanging zorgt. Dit
laatste dient dan wel bij betreffende commissie gemeld te worden. Wanneer de eventuele
vervanging niet gemeld is bij de betreffende commissie, gaat MHCU ervan uit dat de

verplichte ingeplande dienst nog steeds van toepassing is. Als blijkt dat de verplichte
ingeplande dienst niet gedraaid is of verzuimd voor vervanging te zorgen, dan zullen de
geldende sancties a 50 euro, zoals hierboven opgenomen gelden.
Opzegging bij aanvang, tijdens of aan het einde van het voorjaarsseizoen (dit loopt over het
algemeen van februari tot en met juni): hierin geldt hetzelfde als bovenstaand. Maar
uiteraard dan voor de periode gedurende het voorjaarsseizoen.
Contributie: restitutie is niet mogelijk, zoals opgenomen in het reglement mbt contributie:
zie website:

Bij ernstige, langdurige blessures kan er in overleg met de penningmeester een regeling
worden getroffen over het deels terugkrijgen van de contributie. In alle overige gevallen is er
geen restitutie mogelijk.

